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1. Základné údaje 
1.1. Základné údaje o organizácii 

 Názov organizácie: Záhorská knižnica 

 Adresa sídla: Vajanského 28, 905 01  Senica 

 Telefónne číslo: 0346512604, riaditeľ 

 E-mail: zahorskakniznica@zupa-tt.sk, kniznica@zahorskakniznica.eu 

 Webové sídlo: www.zahorskakniznica.eu 

 Facebook: https://facebook.com/Záhorská-knižnica-136483726421942/ 

 Zriaďovacia listina č. 1353 zo dňa 1. 4. 2002 

 Rok založenia organizácie: 2002 (pôvodné založenie r. 1952) 

 

 

1.2. Základná charakteristika organizácie  

 

     Záhorská knižnica v Senici je v zmysle nového zákona o knižniciach č. 126/2015 

Z. z. a svojej zriaďovacej listiny verejnou, regionálnou, kultúrnou, informačnou 

a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, informačnej, bibliografickej, 

metodickej a štatistickej činnosti. 

Je príspevkovou organizáciou v zriaďovacej pôsobnosti Trnavského samosprávneho 

kraja. Svoje služby poskytuje širokému a rôznorodému spektru používateľov, čo 

ovplyvňuje jej akvizičnú politiku, skladbu knižničných fondov a spektrum 

poskytovaných knižnično-informačných služieb pre občanov okresov Senica 

a Skalica. Zároveň je i mestskou knižnicou, svoju pobočku má otvorenú aj v miestnej 

časti Senica – Čáčov. 

Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poznatkom šíreným na 

všetkých druhoch nosičov, podporuje nezávislosť rozhodovania a duševný rozvoj, 

uspokojuje kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby občanov, 

vytvára informačnú a vedomostnú infraštruktúru pre celoživotné vzdelávanie, 

poskytuje príležitosti na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času, zabezpečuje 

rovnosť prístupu k informáciám pre marginalizované skupiny obyvateľov, 

zabezpečuje uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva. 

 

 

1.3. Základné údaje o organizácii 

 

     Knižnica je etablovaná v regióne ako moderné multifunkčné knižnično-

informačné a komunitné centrum, Kvantitatívny a kvalitatívny nárast aktivít 

odborných zamestnancov knižnice, edičných titulov, odborných a kultúrno-

vzdelávacích aktivít je výsledkom nepretržitej snahy o zvyšovanie úrovne a výkonov 

v knihovníckej, bibliografickej a kultúrno-spoločenskej činnosti. 

Jaj knižničný fond predstavuje takmer 90 000 dokumentov v klasickej a elektronickej 

podobe. Spracováva knižničné jednotky všetkých typov a žánrov, v oblasti 

regionálnej bibliografie sa sústreďuje na knižnično-informačné dokumenty 

regionálneho charakteru s dôrazom na zachytenie celej knižnej produkcie regiónu, či 

už periodickej alebo neperiodickej. Dokumenty knižnica získava darmi a nákupom. 

Ročne vypracováva Kalendárium jubilujúcich osobností Záhoria, vydáva 

bibliografické letáky, priebežne buduje súbor autorít regionálneho významu. 

Z dostupných dokumentov vytvára širokospektrálnu databázu informácií o regióne 

Záhoria. 
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Vo výpožičnom procese knižnica využíva od novembra 2009 knižnično-informačný 

systém VIRTUA, v databáze má spracovaných viac ako 100-tisíc záznamov. Ročne 

knižnicu navštívi okolo 50 tis. návštevníkov, eviduje viac ako 3 000 používateľov, 

ktorí si vypožičajú do 180 tis. titulov kníh a iných dokumentov. Používatelia môžu 

využívať 102 titulov periodík rôzneho žánru. Týždenne knižnica slúži svojim 

používateľom 50 hodín. Čitateľom knižnice sa môže stať každý občan SR na základe 

vyplnenej prihlášky a zaplatenia ročného zápisného. Všetky základné výpožičné 

služby poskytujeme zdarma. Aplikáciou najnovších informačných technológií do 

knižničnej praxe ponúkame používateľom možnosť komfortného využívania 

knižnično-informačných služieb, vrátane vzdialeného prístupu k informačným 

zdrojom. Informačnú a vzdelávaciu funkciu plní knižnica najmä poskytovaním 

referenčných služieb, absenčných a prezenčných výpožičiek dokumentov, 

medziknižničnej výpožičnej služby, spracovaním rešerší z elektronických 

bibliografických a plnotextových databáz, poskytovaním vzdialeného prístupu 

k elektronickým informačným zdrojom, budovaním špecializovaných databáz 

a poskytovaním adresných informácií. 

Záhorská knižnica v Senici metodicky usmerňuje štyri mestské a štyridsaťpäť 

verejných knižníc okresov Senica a Skalica. Prostredníctvom Metodického 

spravodajcu a spoločných porád prenáša úlohy verejného knihovníctva do všetkých 

knižníc, spolupracuje s mestskými a obecnými úradmi a pomáha im pri orientácii 

v problematike knihovníctva. Sleduje odbornú prax a postupy knižníc, dodržiavanie 

knihovníckej etiky a rutinných knihovníckych postupov. Štatisticky spracováva údaje 

celého regiónu. 

Knižnica má nezastupiteľnú úlohu i pri organizovaní literárnych večerov, prezentácii 

novo vydaných kníh, spomienkových stretnutí, či literárnych súťaží, napríklad 

celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského, ktorá mala 

v roku 2018 už svoj XXXII. ročník, alebo X. ročník stále populárnejšej čitateľskej 

ankety Kniha Záhoria. V lete sme v spolupráci s obcou Smrdáky, Liečebnými 

kúpeľmi Smrdáky, Městskou knihovnou Hodonín a Klubom priateľov poézie 

zrealizovali VII. ročník Medzinárodného letného festivalu poézie v Hodoníne 

a Moravskej Novej Vsi. 

 

 

1.4. Získané ocenenia  

 

1.1.1. Zamestnanci 

 

1.1.1.1. Mária Stanková – ocenenie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 

udelené Trnavským samosprávnym krajom 

 

1.1.1.2. Ľubomíra Mičová – ocenenie v kategórii osobnosti z oblasti 

pedagogiky, kultúry a umenia za rok 2018 udelené Mestom Senica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Personálna vybavenosť 

 
 

2.1. Schválená organizačná štruktúra Záhorskej knižnice v Senici podľa 

Organizačného poriadku 

 

Útvar                    fyzické prepočítaný 

           osoby       stav       

   

Riaditeľ             1           1  

Útvar ekonomicko-technickej činnosti         5           3,45 

 z toho: úsek účtovnej agendy    1 

  úsek personálnej a mzdovej agendy  1 

  úsek technickej činnosti   3 

Útvar metodiky, automatizácie a dopravy         3           2,8 

 z toho: úsek metodiky     1 

  úsek automatizácie    1 

  úsek dopravy     1 

Útvar knižnično-informačných fondov         2           2 

 z toho: úsek spracovania a ochrany fondov  1 

  úsek akvizície     1 

Útvar knižnično-informačných služieb       11         10,34 

 z toho: oddelenie odbornej literatúry, 

  študovne a internetovej študovne  3 

  oddelenie beletrie, tlače a periodík  4 

   z toho: pobočka Čáčov  1 

  oddelenie pre deti a mládež, 

  videotéka, fonotéka    2 

  oddelenie regionálno-bibliografické  2 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

celkový počet zamestnancov         22         19,59  

 



2.2. Personálna štatistika 

 

 
 

 

Veková štruktúra zamestnancov 

 

do 20 

rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 
nad 60 

rokov 

Štatutár      1 

Ostatní riadiaci 

zamestnanci     2  

Odborní zamestnanci  1 3 2 5 1 

Administratívni 

zamestnanci    1   

Obslužní zamestnanci    1 3  
 

 

 

 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov podľa pohlavia za rok 2018 

 

VŠ II. 

stupňa 

VŠ I. 

stupňa 

SŠ 

s maturitou 

SŠ bez 

maturity Základné Spolu 

Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena 

Štatutár  1          1 

Ostatní riadiaci 

pracovníci  1    1      2 

Odborní 

pracovníci  3  1  8      12 

Administratívni 

pracovníci      1      1 

Obslužní 

pracovníci       1 3    4 
 

 

 

 

 

 

Počet zamestnancov organizácie na základe špecifických kritérií za rok 

2018 
Celkový počet 

zamestnancov 

 fyzické osoby 

Pracujúci 

dôchodcovia 

ZŤP Pracovník na 

materskej dovolenke 

19,6 2 1 0,5 

 

 

 

 

 

 



Štruktúra zamestnanosti podľa dĺžky trvania pracovného pomeru za rok 

2018 
 Muži % Ženy % Spolu % 

do 5 rokov 1 5 3 15 4 20 

do 10 rokov   6 30 6 30 

do 15 rokov       

do 20 rokov   1 5 1 5 

nad 20 rokov   9 45 9 45 

Spolu 1 5 19 95 20 100,00 
 

 

 

2.3. Odborný rast a vzdelávanie 

 

2.3.1. Odborné školenie a skúšky zo znalosti práce v KIS VIRTUA 

Organizátor – Slovenská národná knižnica Martin 

Účasť: 2 (noví zamestnanci útvaru knižnično-informačných služieb) 

2.3.2. Odborné školenie o výklade pravidiel GDPR 

Organizátor: Slovenská asociácia knižníc 

Účasť: 2 (riaditeľ, vedúca útvaru knižnično-informačných služieb) 

2.3.3. Firemná kultúra a proklientský prístup v knižnici 

Organizátor: Knižnica Juraja Fándlyho Trnava 

Účasť: 3 (riaditeľ, zamestnanci knižnično-informačných služieb) 

2.3.4. Pracovný seminár knižníc Bratislavského kraja 

Organizátor: SNK Martin, Univerzitná knižnica Bratislava 

Účasť: 4 (riaditeľ, zamestnanci útvaru knižnično-informačných fondov 

a knižnično-informačných služieb) 

2.3.5. Odborné semináre a školenia z oblasti účtovníctva, inventarizácie, registratúry, 

dane zo závislej činnosti, sociálneho poistenia, PaM Vema, verejného 

obstarávania 

Organizátor: zriaďovateľ, vzdelávacie inštitúcie 

Účasť: 2 (zamestnanci útvaru ekonomicko-technickej činnosti) 

2.3.6. Pravidlá RDA v katalogizačnej praxi 

Organizátor: SNK Martin 

Účasť: 3 (zamestnanci útvaru knižnično-informačných služieb a útvaru 

knižnično-informačných fondov) 

2.3.7. Školenie vodičov 

Organizátor: školiaci inšpektor 

Účasť: 1 (vodič) 

2.3.8. Moderný marketing v knižniciach 

Organizátor: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Slovenská asociácia 

knižníc 

Účasť: 1 (riaditeľ) 

2.3.9. Aby deti rady čítali 

Organizátor: Univerzitná knižnica Bratislava 

Účasť: 2 (riaditeľ, zamestnanec útvaru knižnično-informačných služieb) 

2.3.10. Online katalóg 

Organizátor: SNK Martin 

Účasť: 2 (zamestnanci knižnično-informačných služieb) 

2.3.11. Kultúrne dedičstvo pre všetkých. Knižnice 2018 



Organizátor: Knižnica Juraja Fándlyho Trnava 

Účasť: 4 (riaditeľ, zamestnanci útvaru knižnično-informačných služieb 

a knižnično-informačných fondov) 

2.3.12. Školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi 

Organizátor: Belja, s.r.o. Senica 

Účasť: 18 (všetci zamestnanci prítomní na pracovisku) 

2.3.13. Školenie zamestnancov k civilnej ochrane 

Organizátor: Belja, s.r.o. Senica 

Účasť: 18 (všetci zamestnanci prítomní na pracovisku) 

2.3.14. Školenie zamestnancov, správcov aktív a osôb, ktoré prichádzajú do styku 

s osobnými a citlivými údajmi 

Organizátor: Wanet Banská Bystrica 

Účasť: 20 (všetci zamestnanci prítomní na pracovisku) 

 

 

 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov 
Počet zamestnancov, ktorí v roku 2018 absolvovali, resp. ukončili 

vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) 
0 

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú vzdelávanie 

(dištančné štúdium, kurzy atď.) 
0 

 

 

 

2.4. Pohyb pracovných síl 

 

Pohyb pracovných síl za posledné tri roky 
Celkový počet zamestnancov Prírastok Úbytok 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

20 20 20 3 1 2 2 1 2 

 

 

 

3. Hospodárska činnosť 

 
3.1. Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2018 
Ekonomická klasifikácia 

bežných výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

úpravách 

Skutočné 

čerpanie 

čerpanie 

z upraveného 

rozpočtu v % 

610 Mzdy 202 883,00 202 883,00 201 409,00 99,27 

620 Odvody 75 353,00 75 353,00 73 149,09 97,08 

630 Tovary a služby 81 376,00 95 976,00 93 542,18 97,46 

640 Bežný transfer 2 810,00 2 810,00 984,42 35,03 

Spolu 362 422,00 377 022,00 369 084,69 97,89 

 



3.2. Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po 

úpravách 

Skutočné 

čerpanie 

čerpanie 

z upraveného 

rozpočtu v % 

Investičné akcie* xxx xxx xxx xxx 

HIM xxx xxx xxx xxx 

Spolu xxx xxx xxx xxx 
* aj projektové dokumentácie 

 

 

3.3. Tržby a vlastné výnosy      

- príjmy z preplatkov energií a ročného zúčtovania 

   zdravotného poistenia      1 861,65 € 

- vlastné tržby       5 961,26 € 

 

 

 

 

 

 

3.4. Grantové schémy    

 

Čerpanie finančných prostriedkov z dotačných schém (MK SR, ÚV SR, 

Fond na podporu umenia, mestá, nadácie, iné) za rok 2018 
P. č. Vyhlasovateľ 

výzvy 

Názov projektu Požadovaná 

výška 

dotácie 

Schválená 

výška 

dotácie 

Kofinancovanie 

1. Fond na podporu 

umenia 

Nákup knižničného 

fondu 

9 500,00 9 500,00 500,00 

2. Fond na podporu 

umenia 

Literárna Senica 

Ladislava 

Novomeského 2018 

XXXII. ročník 

3 800,00 3 800,00 200,00 

3. Mesto Senica Dni detskej knihy 400,00 300,00 xxx 

4. Mesto Senica Sociálna prevencia 

v Záhorskej knižnici 

400,00 300,00 xxx 

 

3.5. Nehnuteľný majetok TTSK v správe organizácie 

 

Objekty v správe organizácie za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, 

zakúpené) 

Počet Náklady v 

EUR 

Počet Náklady v EUR 

1 xxx xxx xxx xxx 

 



Objekty v nájme organizácie za rok 2018 
Celkový počet 

objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

3 

nebytové priestory ZUŠ Senica – 

výpožičné priestory 

90,91 909,10 

garáž, Vajanského 19 15,5 výpožička 

Pobočka Čáčov 70,00 výpožička 

 

Celková 

výmera 

objektov 

Nezastavané 

plochy 

(nádvoria, 

záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory 

slúžiace 

verejnosti 

Depozity Kancelárie Ostatné 

priestory 

1615 433 584 60 95 443 

 

Oprava a údržba za rok 2018* 
Názov akcie Popis Náklady v EUR 

oprava schodiska výmena dlažby na schodišti z prízemia po 

povalu 

5170,82 

oprava výťahovej šachty náter tekutou izoláciou proti prenikaniu 

vlhkosti 

288,00 

Spolu 5 458,82 

* nie kapitálové prostriedky 

 

 

4. Metodická činnosť  

 
4.1. Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 

4.1.1. Metodická a poradenská činnosť 

Metodické oddelenie v roku 2018 vzhľadom na obmedzenú činnosť vykonalo 2 

metodické návštevy (Mestská knižnica Šaštín Stráže, Verejná knižnica Trnovec). 

Zamerané boli na: 

   metodickú pomoc a poradenské služby, v prípade záujmu kompetentných                         

na zaškolenie začínajúceho knihovníka (Trnovec), možnosti grantových 

ponúk 

   na usmernenie pri vykonávaní odborných činností knižnice podľa nových 

trendov, na ponuku uskutočňovania knižnično-informačného servisu, na 

návrhy riešenia problémov s prihliadnutím na miestne špecifiká, pri stretnutí 

so zriaďovateľmi sme hľadali možnosti vytvárania lepších finančných 

a personálnych podmienok prevádzky knižnice 

 

4.1.2. Konzultácie: 75 metodických konzultácií 

   realizované boli prevažne telefonicky a prostredníctvom mailovej pošty 

   zaoberali sa konkrétnymi návrhmi riešení, ktoré knižnice predostreli (príprava 

podujatí, štatistika, personálne problémy, tlač propagačných materiálov 

a pod.) 

 

 

 



4.1.3. Poradenská činnosť:  

   1 porada profesionálnych knihovníkov v Mestskej knižnici v Šaštíne Strážach 

(28. 2. 2018) k problematike vyhodnotenia činnosti za uplynulý rok, tvorbu 

plánov činnosti, výsledky štatistických zistení a benchmarkingu 

 

4.1.4. Vzdelávanie 
 

4.1.4.1. Individuálne:  3x  

   metodik + profesionálny zamestnanec obecnej knižnice 

   metodik + profesionálny zamestnanec obecnej knižnice 

  vzdelávanie ohľadom jednotlivých odborných činností v knižnici, dotačný 

systém Fondu na podporu umenia, aplikovanie noviniek 

 

4.1.4.2. Kolektívne: 2x 

   v rámci porady pre profesionálnych knihovníkov dňa 28. 2. 2018 – aktuálne 

programové výzvy Fondu na podporu umenia 

   exkurzia do Wirtschaftsuniversität vo Viedni – september 2018 

 

4.2. Prieskumová a rozborová činnosť 

 

4.2.1. Štatistická činnosť 

   spracovanie štatistického výkazu Záhorskej knižnice za rok 2017                                 

pre Ministerstvo kultúry SR 

   spracovanie štatistických výkazov verejných knižníc v okresoch Senica 

a Skalica za rok 2017 v elektronickej podobe pre Záhorskú knižnicu v Senici 

pre metodické a koordinačné účely 

   spracovanie sumárnych výkazov za jednotlivé typy knižníc a vypracovanie 

komentárov a rozborov formou grafov 

4.2.2. Rozborová činnosť 

   vypracovanie rozborov sledovaných ukazovateľov za jednotlivé knižnice 

i okresy Senica a Skalica v roku 2017 

   vypracovanie plnenia štandardov verejných knižníc v okresoch Senica 

a Skalica a následné rozbory na porade profesionálnych knihovníkov 

 

4.2.3. Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 

   zapojenie sa do projektu benchmarkingu – zisťovanie, spracovanie dát 

   prieskum čitateľských potrieb v knižniciach regiónu 

   prepočet štandardov Záhorskej knižnice, mestských a obecných knižníc 

s profesionálnymi zamestnancami 

 

4.2.4. Publikačná činnosť 

   Bulletin víťazných prác XXXII. ročníka autorskej Literárnej Senice Ladislava 

Novomeského 2018 

   Príspevky do Knižničného spravodaja knižníc TTSK 

 

4.2.5. Edičná činnosť 

   Bulletin víťazných prác XXXII. ročníka autorskej súťaže Literárna Senica 

Ladislava Novomeského 2018, 115 strán 

 

 



4.2.6. Podujatia 

   Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018 – celoslovenská autorská 

súťaž, do ktorej sa zapojilo 151 autorov, ktorí poslali do súťaže 311 

literárnych prác 

 

4.2.7. Ďalšie činnosti 

   vypracovávanie podkladov k projektom 

   spravovanie facebooku Záhorskej knižnice, komunikácia s používateľmi 

knižnice, informovanie o novinkách 

   zverejňovanie metodických materiálov na webovej stránke Záhorskej 

knižnice 

   príprava podkladov na regionálnu súťaž Poznaj svoj región 

 

 

 

PLNENIE ŠTANDARDOV  

v rokoch 2017 až 2018  

 
Počet obyvateľov sídla 

Rok 2017: 20 005   

Rok 2018: 19 959 

 

 

5. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 

 
5.1. Hlavné ukazovatele činnosti 

 

Štandardy 10 001 – 20 000 obyv. ukazovateľ 2017 2018 

Počet titulov periodík 0,15 0,13 0,13 

Počet titulov periodík 50 - 100 91 102 

Priemerná suma na 1 KJ 10 11,43 11,53 

Počet PC s internetom pre verejnosť 4 - 7 7 6 

Počet študijných miest 35 - 45 57 57 

Počet prevádzkových hodín 40 - 45 50 50 

Počet výpožičiek na 1 ZVKČ 15 000 18 755 18 880 

Počet výpožičiek na 1 

obyvateľa 

Základná úroveň 8 
8,78 8,85 

Vyššia úroveň 12 

% používateľov 

z počtu obyvateľov 

Základná úroveň 18 
15,08 15,06 

Vyššia úroveň 25 

Obrat knižničných 

fondov 

Základná úroveň 1,5 
2,08 2,08 

* ZVKČ – zamestnanec vykonávajúci knihovnícke činnosti (prepočítané na pracovný úväzok knihovníka) 

 

 

 



 
Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti knižnice za rok 2018 

Ukazovateľ 
Merná  

jedn. 

Plán na rok 

2018 
Skutočnosť  2018 % plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND     

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 84 449 85 041 100,70 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 4,20 4,26 101,43 

Počet titulov odoberaných periodík titul 91 102 112,09 

Prírastok kn. j. 2 300 2 623 114,00 

Úbytok kn. j. 1 500 2 031 135,40 

VÝPOŽIČKY     

Celkový počet výpožičiek kn. j. 180 000 176 721 98,18 

- z toho Špeciálne 

dokumenty 

kn. j.    

Z celkového počtu výpožičiek 

prezenčné 

kn. j. 90 000 92 864 103,18 

POUŽÍVATELIA      

Počet registrovaných používateľov osoba 3 000 3 005 100,17 

z toho do 15 rokov osoba 700 784 112,00 

Návštevníci návšteva 50 000 98 733 197,46 

- z toho  fyzickí návšteva 40 000 44 733 111,83 

- z toho virtuálni návšteva 50 000 80 400 160,80 

ĎALŠIE ČINNOSTI     

Kolektívne podujatia podujatie 100 86 86,00 

v tom:  informačná príprava hodina 50 40 80,00 

,00 Odborné podujatia, porady podujatie 7 32 457,14 

Metodické návštevy návšteva 20 2 10 

Edičná činnosť titul 6 5 83,33 

Rešerše titul 200 212 106,00 

 

 
5.1.1. Knižničný fond 

 

     Knižničný fond v Záhorskej knižnici v Senici dopĺňame v súlade s plánom 

práce, rešpektujúc dlhodobú akvizičnú koncepciu založenú na premyslenom 

výbere umeleckej aj odbornej literatúry s akceptovaním požiadaviek 

používateľov. Doplnili sme aj študijnú literatúru, ale záujem o medziknižničnú 

výpožičnú službu naďalej pretrváva. 

V roku 2018 sme knižničný fond rozšírili predovšetkým z príspevku Trnavského 

samosprávneho kraja, z projektu Fondu na podporu umenia a z vlastných 

zdrojov získaných zo zápisného, upomienok, strát a darov. Knihy sme 

nakupovali predovšetkým v kníhkupectve Aloha v Senici, ale aj v Knihe Holíč, 

v kníhkupectve Ivan Lazík, v špecializovaných predajniach v Bratislave (Osveta, 

VEDA, Mladé letá, Academia, Artforum, Perfekt) a v internetovom 

kníhkupectve Martinus. Tradične využívame výhodné nákupy kníh na knižnom 

veľtrhu Bibliotéka (Portál, Osveta, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Academia 

a iné). 

Ročný prírastok knižničného fondu Záhorskej knižnice v Senici za rok 2018 

predstavuje 2 623 knižničných jednotiek (úbytok oproti roku 2017 o 91 titulov). 

V rámci profilácie akvizície najvyšší podiel tvorí krásna literatúra pre dospelých 

v počte 1 145 k. j. (43,66 %), odbornú literatúru pre dospelých zastupuje 861 k. 

j. (32,82 %), knihy pre deti sú v počte 617 k. j. (23,52 %). Prevahu má slovenská 

produkcia, ale dopĺňali sme fond aj literatúrou v českom, anglickom 



a nemeckom jazyku. Kúpou sme získali 2 503 k. j. (z toho 377 k. j. bolo 

vyfinancovaných z grantu Ministerstva kultúry), darom 115 kníh a 5 knižných 

náhrad. 

 

Vo finančnom vyjadrení kúpou to predstavuje: 28 868,94 € (nárast oproti roku 

2017 o 1 130,05 €, t.j. o 4,07 %), z toho 25 010,90 € predstavuje nákup kníh 

a 3 858,04 € nákup časopisov. Úspora na základe získaných rabatov 

v jednotlivých vydavateľstvách dosiahla výšku 4 236,71 €. Priemerná cena 

knihy získaná kúpou bola v uplynulom roku v našej knižnici hodnotu 9,99 €. 

Záhorská knižnica v Senici spravuje k 31. 12. 2018 knižničný fond v rozsahu                          

85 041 knižničných jednotiek. 

 

 

Zloženie prírastku knižničného fondu za rok 2018 

 

 skutočnosť rok 

2017 

skutočnosť 

rok 2018 

plán rok 

2019 

knihy 2714 2623 2800 

ostatné dokumenty 0 0 0 

spolu 2714 2623 2800 

 

 

periodiká rok 2017 rok 2018 

denníky 4 4 

týždenníky 16 16 

ostatné 61 82 

spolu 81 102 

 

 

Spôsob nadobudnutia prírastku za rok 2018 

 

kúpa 2503 

( z toho grant 377) 

dar 115 

náhrada      5 

povinný výtlačok 0 

spolu 2623 

   

 

  Percentuálne zloženie prírastku za rok 2018 

 

literatúra počet % 

odborná pre dospelých 861                32,83 

krásna pre dospelých 1145              43,65 

odborná pre deti  54 2,06               

krásna pre deti 563            21,46 

ostatné dokumenty 0             0 

spolu 2623 100,00 



Percentuálne zloženie úbytku vyradením za rok 2018  

 

literatúra počet % 

odborná pre dospelých 1026 50,52 

krásna pre dospelých 741 36.48 

odborná pre deti                     110 5,42 

krásna pre deti 154 7,58 

ostatné dokumenty 0 0,00 

spolu 2031 100,00 

  

 

Zloženie knižničného fondu Záhorskej knižnice k 31. 12. 2018 

 

literatúra počet % 

odborná pre dospelých 27 264 32,06 

krásna pre dospelých 41 360 48,63 

odborná pre deti 3 463 4,07 

krásna pre deti 12 515 14,72 

ostatné dokumenty 439 0,52 

spolu 85 041 100,00 

 

 

Evidencia a katalogizácia 

 

     V roku 2018 sme zaevidovali 2 623 k. j. Knižničný fond sme spracovávali 

v knižnično-informačnom systéme VIRTUA. Knihy katalogizujeme vo formáte 

MARC21 dodržiavajúc pokyny a predpisy pre zápis jednotlivých údajov do polí 

a podpolí, rešpektujúc nové katalogizačné pravidlá RDA, ktoré používame                                     

od 1. 2. 2018. 

 

Súbežne sme v oddelení zabezpečovali nasledovné práce: 

 katalogizácia brožúr s regionálnou tematikou (katalógy výstav Záhorskej 

galérie, jubilejné publikácie obcí; 

 výber beletristickej literatúry v sklade na vyradenie; 

 výber literatúry pre deti a mládež v oddelení na vyradenie; 

 výber odbornej literatúry v sklade a v oddelení na vyradenie 

 vyradenie opotrebovanej, stratenej a zastaranej literatúry v počte 2 031 

k.j.; 

 vypracovanie zoznamov vyradených kníh spolu s písomnou 

dokumentáciou o vyradení; 

 priebežný zápis vyradených kníh do prírastkových zoznamov; 

 kontrola a tlač prírastkových a úbytkových zoznamov; 

 určovanie finančných náhrad za stratené knihy, resp. výber kníh 

s podobnou tematikou; 

 kontrola údajov o exemplári a tlač jednotlivých faktúr; 

 zastupovanie vo výpožičnom procese oddelenia pre deti a mládež, 

zastupovanie vo výpožičných službách podľa potrieb jednotlivých 

oddelení; 



 spracovanie bibliografických záznamov o knižných novinkách a ich 

zverejnenie na webovej stránke Záhorskej knižnice; 

 výber kníh a zostavenie bibliografie do čitateľskej ankety „Kniha 

Záhoria 2018“ ; 

 príprava revízie knižničného fondu, odstraňovanie duplicitných 

a chybných revíznych údajov, hľadanie chýbajúcich kníh. 

 

 

5.1.2. Čitatelia, návštevníci a výpožičky 

 

Výpožičné služby 

 

     Kvalifikované výpožičné, konzultačné a referenčné služby predstavujú základ 

odborných činností knižnice. 

Dosiahnuté ukazovatele roku 2018 dokumentujú stabilizovaný stav v počtoch 

používateľov knižničných služieb i vo výpožičkách. Na základe analýzy 

minuloročného poklesu výpožičiek periodík sme zvýšili počet odoberaných 

titulov odborných časopisov. V detskom oddelení evidujeme mierny nárast 

detských používateľov, napriek poklesu počtu detí v rámci obyvateľstva v meste. 

Po zrenovovaní a modernizácii detského oddelenia sme zvýšili počty 

kolektívnych podujatí pre deti. Riešili sme aj personálne zmeny z dôvodu 

odchodu zamestnanca a dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca. 

     Pri individuálnej práci s používateľom sme sa zameriavali na edukáciu 

a zvyšovanie informatickej gramotnosti. Používateľov sme navigovali na 

využívanie prístupových údajov pri sledovaní konta výpožičiek, prolongáciu 

výpožičnej lehoty a vyhľadávanie v ON-line katalógu Záhorskej knižnice 

mladším používateľom a študentom, starší používatelia elektronické služby viac-

menej odmietajú. Uprednostňujú osobnú návštevu, čo im umožňuje širšie 

možnosti výberu, konzultácie s knihovníkom i ďalšími používateľmi. Preferujú 

výber literatúry priamo z knižných fondov pred záznamami v katalógu. Študenti 

pravidelne vyžadujú konkrétnu literatúru k štúdiu a k vypracovaniu 

kvalifikačných prác. Dokumenty, ktoré nemáme v našom fonde, sme im 

zabezpečovali objednávaním z iných knižníc prostredníctvom medziknižničnej 

výpožičnej služby. V roku 2018 sme celkom zabezpečili 364 požiadaviek MVS, 

z toho bolo 209 žiadaniek na knihy, 67 žiadaniek na kópie článkov z periodík 

a zo zborníkov. Záujem o zapožičanie dokumentov z iných knižníc je pomerne 

vysoký, nie všetky dokumenty sa však dajú zapožičať absenčne. Zverejnením 

ON-line katalógu cez súborný katalóg Slovenská knižnica /kis3g/ a webovú 

stránku sa zvýšil aj záujem iných knižníc o naše dokumenty. Knižniciam bolo 

poskytnutých 88 dokumentov. 

Prevádzka KIS Virtua bola bez výrazných zmien, upgradov a závažných 

výpadkov v štandarde predchádzajúceho obdobia. 

     V roku 2018 bola dokončená modernizácia počítačového vybavenia a bol 

dosiahnutý súlad s bezpečnostným projektom organizácie. 

Bola zriadená zálohovacia jednotka (NAS) s manuálnym zálohovaním. Bola 

zriadená centrálna správa počítačov prostredníctvom remote desktopu a centrálna 

offline správa aktualizácií operačných systémov. Z dôvodu zvýšenej 

poruchovosti boli vymenené všetky monitory, ktoré boli zakúpené pri 

predchádzajúcej modernizácii informačno-komunikačnej techniky a neboli ešte 

nahradené. 



Začiatkom roka 2018 boli inštalované do prevádzky nové snímače čiarových 

kódov, čím bola zavŕšená modernizácie techniky v organizácii. Ostatné 

vybavenie informačno-komunikačnej techniky bolo pravidelne udržiavané. 

Neboli zaznamenané žiadne kritické incidenty a výpadky. Výpočtové vybavenie 

knižnice vyhovuje náročným kritériám. 

Služba verejného Internetu bola bez zmien a v kvalite predchádzajúceho roka. 

Verejný Internet v pôvodnom prevedení server-klient bol zrušený a nahradený 

plnohodnotnými počítačmi. Oddelenie naďalej funguje ako oddelený subnet 

v rámci siete a vyhovuje požiadavkám tretieho tisícročia. Služby verejného 

Internetu zdarma boli návštevníkom prístupné len pol hodiny v rámci dňa. Ďalší 

čas pripojenia na internet si používatelia hradili, a to za každú minútu pripojenia 

0,01 €. Verejný Internet bol prístupný v študovni oddelenia odbornej literatúry, 

kde je k dispozícii používateľom 6 počítačov. Po zavedení poplatkov sa znížil 

počet návštevníkov internetu a využívali najmä polhodinový čas zdarma. 

Celkový počet návštevníkov bol 498. 

Webová stránka bola v uplynulom roku priebežne aktualizovaná a udržiavaná. 

Vizuálna i obsahová stránka bola zosúladená s požiadavkami pre webové sídla 

štátnej správy a elektronické dokumenty. Ročná návštevnosť bola približne 

62 900. Web vyhovuje súčasným požiadavkám. 

 

 

Virtuálni návštevníci 

 

     Webovú stránku Záhorskej knižnice v Senici navštívilo v roku 2018 62 900 

abonentov, facebook 2 500 a online katalóg – SNK cca 15 000. 

 

Virtuálni návštevníci spolu        80 400 

 

 

 

Celkový stav výpožičiek k 31. 12. 2018               176 721 

 

 

používatelia literatúra počet 

dospelí 
náučná 56 089  

krásna 65 690  

deti do 15 rokov 
náučná 5 241 

krásna 20 214  

 periodiká 29 487 

spolu  176 721 

 

 

 

Rezervačné služby 

 

     Rezervačnými službami sa snažíme používateľom sprístupniť dokumenty, 

ktoré sú práve požičané. Cieľom je zabezpečiť požadovanú literatúru čo 

najväčšiemu počtu používateľov. 



Používatelia prejavili spokojnosť s automatizovanými odkazmi o prístupnosti 

dokumentu, ktoré dostávajú na e-mailové adresy. Knihy rezervujeme 7 dní, 

potom sa žiadanka automaticky vymaže. 

 

Celkom bolo rezervovaných 1 987 dokumentov. 

 

 

Upomienky 

 

     Prostredníctvom knižnično-informačného systému Virtua sa automaticky 

sčítajú poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty. Hoci máme najnižší poplatok 

z knižníc v systéme Virtua (0,01 € za knihu a deň), stretávame sa aj 

s odmietavým postojom zo strany používateľov. Pripomienky o ukončení 

výpožičnej lehoty, ako aj prvé upomienky posielame na mailové adresy 

používateľov. Písomne sme posielali riaditeľské upomienky a opätovne sme 

vymáhali vypožičané dokumenty do používateľov, ktorí nereagovali na bežné 

upomienky. Nie všetci používatelia sú ústretoví, riešili sme aj negatívne reakcie. 

Klientela používateľov našich služieb je rôznorodá a nedá sa porovnávať 

s akademickými knižnicami. Aj keď v mnohých prípadoch suplujeme ich služby, 

Záhorská knižnica Senica je predovšetkým verejná knižnica. 

 

 

 

Vybraté ukazovatele (19 959 obyvateľov, 1 881 školopovinných detí) 

 

Počet výpožičiek                   na 1 používateľa                               58,81 

                 na 1 obyvateľa    8,85               

 

Počet zväzkov                    na 1 používateľa             27,99 

      na 1 obyvateľa    4,20 

 

Nákup literatúry                na 1 používateľa    0,90       

      na 1 obyvateľa    0,14 

 

Obrat knižničného fondu        2,08 

 

 

 

Používatelia 

 

 

Počet používateľov, ktorí vykonali transakcie v Kis3g                                 2 805 

z toho  detských používateľov                                                                          777 

  

 

 

 

 

 

 



Celkový stav používateľov  v roku 2018              3 005   

 

                      

používatelia počet 

dospelí  2 028 

deti 777 

pobočka Čáčov 50 

jednorazoví používatelia 30 

organizácie – knižnice 120 

spolu 3 005 

 

(pobočka Čáčov a jednorazoví používatelia sú evidovaní mimo KIS) 

Knižnicu v roku 2018 navštívilo 44 733 používateľov, z toho na kolektívnych 

podujatiach takmer 3 000 návštevníkov z radov detí a mládeže. Na podujatiach 

organizovaných pre verejnosť mimo knižnice sme zaznamenali účasť približne                                              

2 000 občanov.  

 

 

Vybraté ukazovatele 

   

% používateľov z počtu obyvateľov                  15,06 % 

 

% používateľov do 15 rokov zo školopovinnej mládeže  39,02 % 

 

 

 

Výpožičné služby v študovniach 

 

     V roku 2018 sme poskytovali prezenčné výpožičné služby z fondov študovne 

odbornej literatúry, regionálneho fondu, študovne oddelenia pre deti a mládež 

a z fondu periodík v čitárni. Z celkového počtu 92 864 prezenčných výpožičiek 

bolo požičaných prezenčne 15 426  periodík. 

 

 
5.2. Referenčné služby 

 

     Poskytli sme 5 011 bibliografických, faktografických a regionálnych 

informácií a konzultácií. Pre vekovo staršie a sociálne znevýhodnené skupiny 

obyvateľstva sme väčšinou poskytovali dokumenty a informácie z občiansko-

právnej a sociálnej sféry a informácie o zákonoch. 

Vypracovali sme 212 rešerší z nášho katalógu, zo súborného katalógu i katalógov 

ďalších špecializovaných knižníc. Rešeršné a informačné služby sme poskytovali 

podľa požiadaviek aj elektronickou formou.  

V oblasti zvyšovania informačnej gramotnosti obyvateľstva sme realizovali 

exkurzie a hodiny informačnej výchovy, na ktorých sa zúčastnilo 894  žiakov ZŠ 

a študentov SŠ. Študentov sme informovali aj o možnostiach využitia ON-line 

katalógu a súborných katalógov. Niektoré hodiny boli zamerané len na rešeršovanie 

a využitie rešerší v praxi.  



Pravidelne sme odpovedali na otázky posielané cez službu Spýtajte sa knižnice                                

a otázky posielané mailovou poštou. Každodenné otázky boli zamerané najmä                                       

na problematiku poskytovania našich služieb, otváracie hodiny, výpožičné lehoty, 

prolongácie, rezervačné služby, poskytovanie MVS a vypracovanie rešerší. Mnohí 

používatelia si zvykli posielať nám zoznam požičanej literatúry (ktorý sme im 

poslali e-mailovou poštou ako pripomienku, že sa blíži koniec výpožičnej lehoty), 

aby sme im výpožičky predĺžili. Pôvodný zámer bol, aby si oni sami prolongáciu 

uskutočnili vo svojom konte výpožičiek, ale tento spôsob je pre nich zrejme 

jednoduchší. 

 

Zamestnanci jednotlivých oddelení: 

 v mesiaci júl zrealizovali čistenie knižničného fondu. Zároveň vyradili 

opotrebované a obsahovo zastarané knihy; 

 pravidelne počas celého roka sa venovali ochrane knižného fondu, obaľovaniu 

nových kníh, lepeniu opotrebovaných kníh, nahrádzaniu zničených obalov 

novými, viazaniu dôležitých kníh s porušenou väzbou; 

 označovali knihy lokačnými štítkami (v beletrii meno autora a prírastkové číslo, 

v OOL MDT a meno autora, v oddelení pre deti a mládež meno autora) s cieľom 

zjednodušiť manipulačný proces s knihou a zároveň viesť používateľov 

k ukladaniu kníh na pôvodné miesto. Nové knihy označovali prv, než ich 

sprístupníme používateľovi; 

 získava knihy, ktoré nemáme vo svojom fonde cez databázu Slovenská knižnica 

prostredníctvom MVS z fondov SNK, štátnych vedeckých knižníc 

a špecializovaných knižníc. O MVS je stále veľkú záujem, ale požiadavky 

používateľov často nemožno vybaviť, lebo knižnice novú literatúru 

nepožičiavajú, ale sú knihy rozpožičané. V súčasnosti máme možnosť priamo 

vstupovať okrem súborného katalógu i do katalógov jednotlivých knižníc 

a sledovať žiadanky na konkrétne tituly, ako aj prolongovať výpožičné lehoty 

kníh a vyhnúť sa tak nedodržiavaniu podmienok, stanovených konkrétnymi 

knižnicami. Navýšil sa aj počet žiadaniek na články z odborných periodík 

a zborníkov. Tieto zabezpečovali najmä cez súborný katalóg Kis3g sa zvýšil 

záujem aj o naše dokumenty zo strany iných knižníc; 

 sledovali objednávky a vykonávali dennú evidenciu periodík, vyraďovali 

opotrebované periodiká; 

 spracúvali údaje pre Súborný katalóg periodík SR. Tento následne využívali pri 

zabezpečovaní fotokópií odborných článkov z periodík (ktoré nevlastníme) pre 

používateľov našich služieb; 

 v čitárni sledovali a odkladali odborné prílohy v periodikách, s cieľom 

následného využitia v oddelení odbornej literatúry a skvalitnenia informačnej 

činnosti knižnice; 

 poskytovali telefonické informácie o literatúre, výpožičkách, prolongáciách 

výpožičiek, rezerváciách dokumentov, konkrétnych požiadavkách MVS a pod.; 

 v študovni poskytovali internetové i kopírovacie služby; 

 neustále pracovali s knižným fondom, a podľa potreby a záujmu používateľov, 

ako aj počtu exemplárov presúvali knihy do príručného skladu, alebo                                     

do depozitu; 

 vyradili opotrebovanú literatúru a časť kníh preradili do skladov, aby vznikol 

voľný priestor pre novo zakúpené knihy; 



 príručný sklad kníh v oddelení odbornej literatúry sa nám osvedčil. Ukladáme tu 

najmä duplikáty študijnej literatúry a presúvame knihy jednotlivých tried podľa 

potreby; 

 pravidelne mesačne obmieňali súbory kníh pre pobočku Čáčov; 

 

5.2.1. Informatická výchova 

 

 Cyklické vzdelávanie žiakov a študentov základných a stredných škôl zo Senice 

a okolia. 

 Celoročný projekt vstupných exkurzií a informatickej výchovy pre žiakov 

základných a stredných škôl realizujú oddelenie odbornej literatúry a oddelenie 

pre deti a mládež. 

 

 Celková účasť: 641 žiakov a študentov 

 Počet hodín: 40 

 

Informatická výchova pre stredné školy je rozdelená na dve etapy. Pri prvej 

návšteve knižnice oboznamujeme študentov s hlavným poslaním a úlohami 

knižnice. Výklad začíname stručnou históriou ZK a oboznámením sa 

s Knižničným a výpožičným poriadkom knižnice. Vysvetlíme kto a za akých 

podmienok môže využívať služby knižnice, ktoré delíme na základné – 

bezplatné a špeciálne – spoplatnené. Zdôrazňujeme potrebu nosenia čitateľského 

preukazu a dodržiavania výpožičnej lehoty, upozorňujeme na sankčné poplatky. 

Odporúčame cez osobné konto na našej webovej stránke možnosť prolongácie 

výpožičnej lehoty a sledovanie výpožičiek a rezervácií. Vysvetľujeme základné 

pojmy ako dokument, periodikum, záznamy o dokumentoch, uloženie fondu, 

katalóg, bibliografia, rešerš, MDT, MVS. Následne v študovni ukážeme ako 

jednoducho sa dá vyhľadávať v našom ON-line katalógu, ale aj          

v súbornom katalógu knižníc kis3g, ktorého sme súčasťou. Potom nasleduje 

návšteva jednotlivých oddelení a predstavenie ich špecifík. Exkurziu knižnice 

končíme zvyčajne v beletrii v úseku študijnej literatúry, kde majú možnosť 

vidieť konkrétne diela klasikov slovenskej a svetovej literatúry, ktoré by mali 

prečítať. 

Druhá etapa informatickej výchovy je zameraná na priamu prácu s katalógmi,        

vyhľadávanie dokumentov a jednoduché rešeršovanie. Niekedy sú informatické 

výchovy zamerané tematicky priamo na určitý vyučovací predmet, napr. 

geografia cestovného ruchu, ekonómia podniku, etická výchova a pod. Snažíme 

sa vyhovieť požiadavkám vyučujúcich s ohľadom na vek žiakov a študentov 

 

 

5.3. Regionálno-bibliografické služby 

 

Dlhodobým zámerom Záhorskej knižnice je byť nielen strediskom knižnično-

informačných služieb okresov Senica a Skalica, ale aj dobre fungujúcim centrom 

regionálnych informácií. 

 

     Oddelenie regionálno-bibliografické sa usiluje už niekoľko rokov o status dobre 

fungujúceho regionálneho a miestneho informačného strediska. Získavaním, 

zhromažďovaním a uchovávaním knižničných i neknižničných dokumentov, ktoré 

sú následne spracovávané i sekundárne, vytvára celkom rôznorodú a dosť obsiahlu 



regionálnu databázu. Súbežnú regionálnu bibliografiu spracovávame iba 

v elektronickej podobe (na požiadanie tlačíme príslušné výstupy). 

 

Činnosť regionálno-bibliografického oddelenia v roku 2018: 

 získavanie a budovanie knižničného fondu (databáza regionálnych dokumentov 

bola doplnená o 29 knižničných jednotiek); 

 budovanie databázy článkov pre výberovú regionálnu bibliografiu v knižnično-

informačnom systéme Virtua vo formáte MARC 21 a od februára 2018 

s interpretáciou pravidiel RDA; 

 zabezpečovanie prezenčných a absenčných výpožičných služieb; 

 spracovanie a archivovanie výstrižkov; 

 poskytovanie výstrižkov z nových a časopisov; 

 kopírovanie informačných materiálov knižnice na požiadanie čitateľov; 

 vypracovanie rešerší s regionálnou tematikou; 

 budovanie súboru autorít regionálneho významu; 

 vyplnenie štatistického formuláru za účelom získavania informácií o vydaných 

neperiodických publikáciách v SR (pre potreby MK SR); 

 vypracovanie Evidenčného súpisu plánovanej bibliografickej činnosti na rok 

2019; 

 dopĺňanie textov do webovej stránky Záhorskej knižnice Senica časť Regionálne 

informácie; 

 účasť na pracovných seminároch venovaných katalogizačným pravidlám RDA; 

 príprava výstavky historických tlačí „Z najstarších knižných a časopiseckých 

fondov Záhorskej knižnice“. Podujatie sa konalo v rámci Dní európskeho 

kultúrneho dedičstva 2018; 

 upratovanie knižničného fondu v oddeleniach knižnice a skladoch; 

 výpožičná služba v oddelení pre deti a mládež každý tretí týždeň od 15.45                   

do 18.00 h; 

 výpožičná služby v oddelení odbornej literatúry a oddelení beletrie, tlače 

a periodík počas neprítomnosti zamestnancov jednotlivých oddelení; 

 edičná činnosť. 

 

 

Výpožičky regionálno-bibliografického oddelenia 

 

druh spôsob počet 

knihy 
prezenčne 565  

absenčne 457  

periodiká 
prezenčne 4 723 

absenčne 80  

výstrižky z novín 

a časopisov 

 120 

spolu  5 945 

 

  

 

 

 

 

 



výpožičky      absenčné     537       

prezenčné 5  288 

  

návštevníci                                            511 

 

bibliografické a faktografické informácie        540 

bibliografické záznamy         850 

 

 

 

6. Edičná a publikačná činnosť:  
 

6.1. periodické publikácie 

 

6.1.1. Súbežná regionálna článková bibliografia 

spracovala: Alena Švecová 

 

 

6.2. neperiodické publikácie 

 

6.2.1. Literárna Senica Ladislava Novomeského 

Bulletin víťazných prác XXII. Ročníka autorskej súťaže 

zostavili: Mgr. Milan Soukup, Mgr. Júlia Kubíková, Senica, 2018 

1. vydanie 

vydavateľ: Záhorská knižnica Senica 

ISBN 978-80-85145-23-6 

počet strán: 115 

6.2.2. Kalendárium regionálnych osobností. Jubilanti roku 2019 

spracovala: Alena Švecová 

vydala: Záhorská knižnica Senica 

počet strán: 25 

počet záznamov: 208 

 

6.2.3. Významné regionálne osobnosti, udalosti a inštitúcie v roku 2019 

spracovala: Alena Švecová  

počet záznamov: 61 

 

6.2.4. 170. výročie Slovenského povstania meruôsmych rokov 

zostavili: PhDr. Štefan Zajíček, Mgr. Viera Barošková, Mgr. Katarína    

Soukupová 

náklad: 700 

počet strán: 49 

ISBN 978-80-89724-34-5 

vydali: Mesto Senica, Trnavský samosprávny kraj 

 

 

6.3. metodické, propagačné a inštruktážne publikácie 

 

6.3.1. propagačné materiály, pozvánky, plagáty 

vypracovali: Mgr. Katarína Soukupová, Bc. Bruno Václavík 



7. Podujatia 
 
7.1. Najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť 

 

7.1.1. Týždeň slovenských knižníc 
 

5. – 9. marec 2018 
 

     V pondelok sa prvým podujatím Týždňa slovenských knižníc stala v študovni 

Záhorskej knižnice v Senici predajná výstava kníh s pedagogickou a inou 

tematikou pražského vydavateľstva PORTÁL Slovakia na Slovensku. Riaditeľka 

vydavateľstva Nadežda Čabiňáková už pravidelne vychádza v ústrety najmä 

pedagógom, ale i vysokoškolským a stredoškolským študentom a zo širokého 

portfólia vydavateľstva do Senice prináša to najzaujímavejšie. 

5. marca nás navštívili aj žiaci 1. a 4. ročníka zo Základnej školy s materskou 

školou Cerová. Poznali nespočetné množstvo rozprávok a ako bolo vidieť, 

niektorí sú naozaj výborní čitatelia. Na základe rozprávkových príbehov sa 

rozdelili do troch družstiev. Nebolo to však také jednoduché. Členovia 

jednotlivých skupín sa museli najskôr nájsť pomocou kartičiek s indíciami 

z rozprávky. Všetkým sa to podarilo a každá skupinka mohla začať plniť 

jednotlivé úlohy. Vyriešiť osemsmerovku či podľa nájdených indícií uhádnuť 

rozprávkovú postavu niekedy dá poriadne zabrať. No zvládli to všetci. 

Pomenovať rozprávku na obrázku už bola hračka. Výsledky zamiešala 

dramatizácia rozprávky, ktorú predviedli súťažiaci svojim protihráčom.  Žiaci tu 

ukázali nielen svoju fantáziu, ale aj obsahovú znalosť rozprávky. Za svoje 

výborné výkony si zaslúžili okrem potlesku i sladké odmeny. Úsmev a spokojné 

tváričky detí boli zase tou najväčšou odmenou pre nás, knihovníčky. 

V utorok 6. marca sa knihovníčky z celého Trnavského kraja v Záhorskej galérii 

Jána Mudrocha v Senici uprostred výstavy „Vesmírna štatistika – obrazy, grafika 

a ilustrácie“ stretli s knižným ilustrátorom Martinom Kellnbergerom a so 

spisovateľom Petrom Glockom. Spisovateľ i výtvarník umožnili nazrieť do 

svojich tvorivých dielní a nepriamo potešili i najmenších čitateľov. 

V oddelení pre deti a mládež Záhorskej knižnice v Senici sa v Týždni 

slovenských knižníc uskutočnili viaceré akcie najmladších čitateľov spojené 

s výtvarnými aktivitami, neraz šlo o viacgeneračné stretnutia s knihou. Takými 

boli napríklad „Babička, prečítaj mi knižku!“ 7. marca. V cykle Seniori – 

juniorom staré mamy spolu s mamami čítali vnúčatám a deťom z obľúbených 

kníh. V Záhorskej knižnici privítali na tomto „pilotnom“ stretnutí aj ratolesti 

predškolského i školského veku s mamičkami a babičkami zo Senica, z Myjavy 

i z Bratislavy. 

Podujatie „Naj... slovenský rozprávkar“ bolo v piatok 9. marca. Na prázdninové 

tvorivé čítanie do Záhorskej knižnice zavítali deti z prímestského tábora 

v Centre voľného času Stonožka v Senici spolu s pracovníčkami centra Gerdou 

Fodorovou a Katarínou Janovíčkovou. Zábavno-súťažný program pre deti 

knihovníčky koncipovali v znamení tvorby Pavla Dobšinského. Po prečítaní 

rozprávky O chudobnom mlynárovi deti riešili úlohy v troch tímoch. Súťaž 

obsahovala i orientáciu o knižničnom fonde, rozhovor o posolstvách z prečítanej 

rozprávky, vyhľadávanie rozprávok z Dobšinského kníh, opravy zámerne 

skomolených názvov a čo najrýchlejšie poskladanie puzzle s rozprávkovým 

motívom. 



Vo štvrtok 8. marca predpoludním sa v oddelení pre deti a mládež mladí čitatelia 

nechali inšpirovať k súťažno-zábavným hrám, pohybovým aktivitám a výtvarnej 

tvorivosti. Za všetkým však boli aj knihy, rozprávky a tajomstvá v nich ukryté. 

Najviac tvorivosti potom deti prejavili v práci s lepom, nožničkami, farebnými 

papiermi a svojou fantáziou, keď sa rozhodli, že k prichádzajúcej jari pomôžu 

knižnicu vyzdobiť motýlikmi či lienkami. V mestskom kultúrnom stredisku 

v Senici 8. marca večer na spoločnom podujatí so ZK Senica v rámci Týždňa 

slovenských knižníc čitatelia besedovali s renomovaným spisovateľom RNDr. 

Gustávom Murínom, CSc. – vedeckým pracovníkom Katedry botaniky 

Prírodovedeckej fakulty UK. Napísal viac ako 40 kníh, jeho literárne i vedecké 

články a texty boli priložené do 50 jazykov. Sériou kníh o Mafii je vari 

najfundovanejším znalcom kriminálneho prostredia naviazaného na politiku 

u nás. Vyjadril sa k aktuálnej téme vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 

partnerky. Reagoval na otázky súvisiace s literatúrou i vedeckým zameraním. 

Piesňami z tvorby Karla Kryla a vlastnými autorskými (spievanými                          

po záhorácky i po slovensky) besedu obohatil Richard Havel. 

Účasť: 500 

 

7.1.2. Dni kroja 
 

11. máj 2018 
 

     V senickom Mestskom kultúrnom stredisku sa v piatok 11. mája 2018 

podvečer uskutočnili dve podujatia v rámci Dní kroja, ktoré sa 4. mája začali 

v Záhorskom osvetovom stredisku otvorením výstavy Ľudový odev na Záhorí. 

Najskôr otvorili výstavu Prietržský kroj vo fotografiách Miroslava Bartánusa 

a po nej do spoločnosti uviedli novú knihu etnológa PhDr. Mojmíra Benžu, PhD. 

– Tradičný odev Záhoria. Spoluorganizátormi boli Trnavský samosprávny kraj, 

Záhorské múzeum v Skalici, Záhorská knižnica, Záhorské osvetové stredisko, 

Mestské kultúrne stredisko v Senici a Občianske združenie Petrus z Prietrže. Pri 

otvorení výstavy fotografií za účasti autora Miroslava Bartánusa z Liptovským 

Sliačov sa kroje prezentovali aj naživo. 

Obetaví Prietržania, aj s hudobným sprievodom, predviedli sviatočné i pracovné 

kroje na symbolickej komentovanej „módnej prehliadke“, o ktorú sa postarali 

„modely“ viacerých prietržských generácií. Nechýbali ženy, ktoré kroj celoročne 

nosia, šijú a starajú sa o ne a záleží im na tom, aby tradícia nosenia krojov z ich 

obce nevymizla. V spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Senici 

potom uviedli do spoločnosti novú knihu etnológa PhDr. Mojmíra Benžu, PhD. 

– Ľudový odev Záhoria. O hudobno-folklórny úvod sa postarala Ľudová hudby 

súboru Skaličan pod vedením PhDr. Petra Michaloviča. PhDr. Mojmír Benža, 

PhD. je rodák zo Senice. Počas svojho profesijného života sa venoval viacerým 

témam, ktorých výpočet, ako aj výpočet publikácií na ktorých sa autorsky alebo 

aj redaktorsky podieľal by bol veľmi dlhý. Spomeniem preto len tie 

najvýznamnejšie – Etnografický atlas Slovenska, Encyklopédia ľudovej kultúry 

Slovenska, Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej 

Európe a práce z posledných rokov. Na prvom mieste je to Elektronická 

encyklopédia tradičného odevu Slovenska, ktorá má tritisíc hesiel a od r. 2013 je 

prístupná na webovej stránke Ústredia ľudovo-umeleckej výroby. V roku 2015 

mu ÚĽUV vydal monografiu Tradičný odev Slovenska, ktorá vyšla paralelne 

v slovenskom i v anglickom jazyku. Treťou jeho prácou, o ktorej sa hovorilo 



najviac, je publikácia Tradičný odev Záhoria, ktorú koncom minulého roka 

vydalo Záhorské múzeum v Skalici. 

Etnológ Mojmír Benža odpovedal na otázky moderátora, ozrejmil viacero 

zaujímavostí o práci na knihe, jej špecifikách. 

Vydarené podujatie Dní kroja v spoločenskej sále Domu kultúry v Senici za 

zvukov Ľudovej hudby súboru Skalica vyvrcholilo autogramiádou a predajom 

kníh z produkcie Záhorského múzea v Skalici vrátane novinky uvedenej práve 

do spoločnosti. 

Účasť: 350 

 

7.1.3. Dni detskej knihy 
 

30. máj – 7. jún 2018 
 

     Dni detskej knihy v Záhorskej knižnici v Senici sú každoročným tradičným 

podujatím už od roku 2004. Ich ambíciou je posilniť aktivity, ktoré podporujú 

čítanie u detí, pretože pre rozvoj osobnosti dieťaťa i mladého človeka má kniha 

neodmysliteľný význam. 

Záhorská knižnica sa po ročnej prestávke opäť zapojila do najpočetnejšieho 

detského čitateľského maratónu na Slovensku s názvom „ČÍTAJME SI“, ktorého 

11. ročník sa konal v stredu 30. mája 2018 o 9.00 h do 15.00 h. Tohtoročný 

maratón odštartovala v Senici v detskom oddelení prednostka mesta JUDr. 

Katarína Vrlová, ktorá prečítala deťom prvú stranu z knihy Grázlik Gabo,.                          

Po vydarenom úvode sa striedali v čítaní triedy 5. a 6. ročníkov zo všetkých 

štyroch základných škôl v Senici. V Senici sa do projektu zapojilo 201 detí a na 

celom Slovensku rok 2018 priniesol ďalšie osmičky v podobe 38 853 čítajúcich. 

Kreatívny seminár zameraný na tvorivé písanie umeleckých textov zažili v našej 

knižnici vo štvrtok 31. mája 2018 vybratí študenti stredných škôl z celého 

okresu, ktorí okrem toho, že radi čítajú a navštevujú knižnicu, sa pokúšajú aj 

o vlastnú tvorbu. Pod vedením PhDr. Andrey Koltaiovej, PhD. z Fakulty 

masmediálnej komunikácie UCM Trnava sa na tvorivom workshope učili svoje 

teoretické poznatky spájať s praktickou aplikáciou v texte. Vyvrcholením celého 

seminára bol autorský príbeh, v centre ktorého stála dostatočne vykreslená 

postava. Všetky práce účastníci spoločne rozobrali po obsahovej, ale aj po 

jazykovej a štylistickej stránke. O úspechu tvorivého workshopu svedčí 

požiadavka o opätovné stretnutie s výbornou lektorkou PhDr. Andreou 

Koltaiovou, PhD. 

Ďalším z podujatí k príležitosti Dní detskej knihy bolo dramatizované čítanie 

rozprávky Ako sme s dedkom repku ťahali pre predškolákov zo senických 

materských škôl.  Škôlkari k nám zavítali v pondelok 4. júna 2018 spolu so 

svojimi učiteľkami. Po krátkom zoznámení sa už pozorne započúvali do príbehu 

O repe z knihy Rozprávky pre najmenších. Škôlkari však nepočúvali iba 

pasívne, ale sami sa stali účastníkmi príbehu. Spoločnými silami sa im podarilo 

repku vytiahnuť a celý dvor od radosti tancoval. Dramatizované čítanie 

rozprávok, básní a próz majú malí čitatelia veľmi rady. Knihovníčky ich 

interaktívne vťahujú do deja. Deti sa tak stávajú jeho aktérmi. Príbeh je 

podkladom pre interakciu a slúži na budovanie a posilnenie detskej kreativity. 

V utorok 5. júna 2018 v rámci Dni detskej knihy zavítala na besedu do oddelenia 

pre deti a mládež Záhorskej knižnice v Senici spisovateľka, psychologička, 

filantropka, niekdajšia letuška, mama dvojročnej dcérky a teraz i redaktorka 

Televízie Bratislava – Kristína Balúchová. O zážitky z lietania, písania, 



príhodách zo vzduchu z pozemského tuzemského i exotického zahraničného 

prostredia sa podelila so žiakmi z III. Základnej školy v Senici. Napísala doteraz 

6 kníh, z nich tri pre deti (Lietam v tom tiež – 2011, Let 365 – 2013, Ako kaluže 

– 2014, Kamoši z vypraného svetra – 2015, Kapitán Padák  Straty a nálezy – 

2016, Kapitán Padák  Pašerácka spojka – 2017). 

V stredu 6. júna 2018 predpoludním sa Záhorská knižnica v Senici v rámci Dní 

detskej knihy zapojila do celoštátneho projektu Celé Slovensko číta deťom.  

Špecifikom podujatia bolo, že deťom zo 4. B a 4. A II. Základnej školy na 

Komenského ulici v Senici v detskom oddelení knižnice čítali ochotnícki 

divadelníci žijúci a pôsobiaci na Záhorí. Konkrétne to bol režisér Záhoráckeho 

divadla Ivan Fodor, ale aj knihovníčky Jana Báňayová, ktorá hrávala osem rokov 

v amatérskom súbore – Divadlo Štefana Kvietika vo Veľkom Krtíši a Gabriela 

Šebová, ochotníčka z Divadelnej skupiny XZ v Rovensku. 

Celkom 224 detí z 15 školských zariadení sa zapojilo do výtvarného stvárnenia 

rozprávok Pavla Dobšinského. Uviedla riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici 

Katarína Soukupová vo štvrtok 7. júna 2018 popoludní na vernisáži výstavy 

najlepších prác. Riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudroch v Senici PhDr. Štefan 

Zajíček bol kurátorom výstavy. Posúdil kvality detských prác a bol nadšený ich 

výtvarnou úrovňou. Vyjadril radosť, že vystavené práce v detskom oddelení a na 

stenách schodiska knižnice sú pekným spestrením pre návštevníkov knižnice, 

čitateľov i knihovníčky a tiež dôstojnou poctou Dobšinského rozprávkam.  

„Do súťaže sa zapojili I., II., III., aj IV. Základná škola v Senici, Materská škola 

(MŠ) Kalinčiakova, MŠ Janka Kráľa, MŠ Komenského, Spojená škola Senica, 

Základná umelecká škola (ZUŠ) Senica, ZŠ MŠ v Hradišti pod Vrátnom ZŠ 

Cerová, ZUŠ Cerová, ZŠ borský Mikuláš, ZŠ Smrdáky a ZŠ Prievaly. My vám 

za to veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme aj paniam učiteľkám, ktoré to mali 

všetko na starosti, a práce nám aj doručili do knižnice.“ Poďakovala riaditeľka 

Záhorskej knižnice Mgr. Katarína Soukupová účastníkom zo senického regiónu. 

Deti súťažili v kategóriách od 4 do 7 a od 8 do 12 rokov. Súťaž vyhlásili pri 190. 

výročí narodenia Pavla Dobšinského, deti mohli použiť ľubovoľnú techniku 

a vybrať si ľubovoľnú rozprávku. Detskí recitátori a speváci – Klára Jurášová, 

Nina Jankovychová a Jakub Valášek, a s nimi i pán učiteľ ZUŠ Senica Ondrej 

Hluchý za klávesmi, sa postarali o hudobno-spevácko-recitačné obohatenie 

slávnostnej vernisáže. 

Účasť: 500 

 

7.1.4. Po stopách Moravy 2018 

VII. ročník letného poetického festivalu v Hodoníne 
 

3. – 5. august 2018 
 

     Po šiestich rokoch s tradičným odhodlaním, avšak v netradičnom termíne 

tento raz na moravskej strane v Hodoníne a v Moravskej Novej Vsi sa 

uskutočnili aktivity multižánrového festivalu Po stranách Moravy 2018, 

stretnutia básnikov, prozaikov, prekladateľov, hudobníkov a výtvarníkov, na 

spoločnú vlnu naladili takmer 4 desiatky ľudí z piatich krajín – z Českej 

republiky, Slovenskej republiky, Poľska, Bulharska a po prvý raz i z Rumunska 

(Duta Mircea Dan). Do toho počtu nerátame ďalších postranných pozorovateľov 

spomedzi divákov. 

Organizátormi festivalu boli občianske združenie (literárny spolok) PSM (Po 

stranách Moravy CZ a SK) a partnermi Městská knihovna Hodonín, Galorie 



výtvarných umění (GVU) Hodonín, Farní úřad Cirkvi československé husitské 

Hodonín (CČSH), Jihomoravská komunitní nadace Hodonín, Záhorská knižnica 

Senica a Obec Smrdáky. Ťažiskom podujatia boli autorské čítania, výmeny 

názorov a skúseností na už osvedčených i na netradičných miestach. V piatok 

popoludní to bolo v Liturgickej sále FÚ CČSH a večer v Galérii výtvarných 

umení v Hodoníne, v sobotu predpoludním bola dejiskom hladenia literátov 

a milovníkov výtvarného a hudobného umenia po duši Městská knihovna 

Hodonín s výstavami z diel Jarmily Maršálovej z příbrami a 83-ročného Jozefa 

Jelenáka z Nitry. Popoludní sme sa s účastníkmi festivalu presunuli vlakom 

z Hodonína do Moravskej Novej Vsi do Neoveskej stodoly, kde účastníci 

absolvovali 3. autorské čítanie. K hudobným oporám podujatia patrili kapela 

„Hodoňáci na úteku“ s Danielou Andrštovou a Petrom Vaculovičom z Hodonína 

a Michalom a Prokopom Olivovcami z Lužíc. O prepojenie literatúry a hudby 

s veľkým uznaním auditória sa postarala aj trenčianska rodáčka, harfistka Emília 

Nádlerová, ktorá koncertuje i v zahraničí a ako hudobný pedagóg pôsobila 

i v Holíči, Hodoníne a teraz žije v Bratislave. Nelenili ani gitary v podaní poetov 

Beáty Kuracinovej, Jarmily Synkovej či Aleša Nováka, ktoré prichádzali k 

„slovu“ buď v priebehu autorských čítaní či pri neformálnom zbližovaní. 

Na oficiálnom otvorení festivalu v Galérii výtvarných umění v Hodoníne 

predstavili i menovite hlavné organizátorské postavy už 7. ročníka festivalu 

z Českej i Slovenskej republiky – Jarmilu Moosovú a Vladimíra Petroviča 

z PSM CZ a SK riaditeľa GVU Hodonín Jozefa Fanturu, riaditeľky Městské 

knihovny Hodonín Hanu Šimonovú a Záhorskej knižnice v Senici Katarínu 

Soukupovú, prítomná bola i podujatiu stále naklonená starostka kúpeľnej obce 

Smrdáky Ingrid Tripšanská. 

Účastníci z Česka, Slovenska, Poľska, Bulharska a Rumunska odchádzali z neho 

s nádejou, že podobne srdečným, dúfajúc však, že nie až takým počasím 

horúcim, bude aj 8. ročník Po stranách Moravy 2019 na slovenskej strane 

v Senici a Smrdákoch. 

Účasť: 70 

 

7.1.5. 170. výročie Slovenského povstania meruôsmych rokov 
 

12. október 2018 
 

     Sériou spomienkových podujatí sme si 12. októbra pripomenuli 170. výročie 

Slovenského povstania meruôsmych rokov. Štyria martýri – Martin Bartoň, 

Vojtech Bemert, Pavol Svatík, František Kapitán – sa stali obeťami štatariálneho 

súdu 13. a 18. októbra 1848. 

Vo vestibule Domu kultúry bola v piatok 12. októbra o 9.30 h otvorená výstava 

Jozef Miloslav Hurban a hurbanovské povstanie vo výtvarnom umení. Kurátor 

výstavy, riaditeľ Záhorskej galérie J. Mudrocha v Senici Štefan Zajíček výstavu 

uviedol nielen zhodnotením Hurbana ako vodcovskej osobnosti Slovenského 

povstania, ale aj jeho odkazu pre dnešok. Osobitnú pozornosť venoval 

stvárneniu povstania vo výtvarnom umení. Na vernisáži boli prítomní žiaci 

základných a stredných škôl zo Senice i občania. Medzi hosťami bol prítomný 

poverený vedením odboru kultúry a športu Trnavského samosprávneho kraja 

(TTSK) Peter Kadlic. Slávnostný príhovor predniesol primátor Senice Branislav 

Grim. 

V Dome kultúry potom nasledovala slávnostná akadémia. Prítomní si vypočuli 

prednášku historika Záhorského múzea v Skalici Richarda Dršku, v ktorej 



načrtol priebeh Slovenského povstania na Záhorí, s dôrazom na Senicu a jej 

najbližšie okolie. Prezentáciu o jednom z popravených Martinovi Bartoňovi, 

rodákovi z Čáčova a tamojšom richtárovi, uviedol Slavomír Bučák, predseda 

občianskeho združenia Pro Čáčov. Zachovaným obrazovým materiálom 

i známymi faktami sa návštevníci podujatia o. i. dozvedeli, kde stál jeho rodný 

dom, ktorý neskôr (1986) ustúpil asanácii. Osadení pamätnej tabule 

a vybudovaní Pamätníka Martina Bartoňa (2004) na priestrenstve pred 

elokovanou triedou Materskej školy. Predostrel i časť rodokmeňa M. Bartoňa. 

Na akadémii i na vernisáži výstavy účinkovali žiaci Základnej umeleckej školy 

Senica. 
 

Pomník popravených 1848 

Na mieste šibenice na Horných Surovinách stojí od roku 1948 Pomník 

popravených, ktorý v rokoch 2017-2018 renovovalo Mesto Senica (34 tis. €) 

s prispením TTSK (5 tis. Investor Mesto Senica poňal renováciu pamiatky 

v širšom duchu a tak bol k tejto národnej kultúrnej pamiatke vybudovaný úplne 

nový chodník, takže pamiatka je už prístupná pre verejnosť. Pre návštevníkov je 

tu osadený aj mobiliár, informačná tabuľa a vysadené boli štyri duby. 

Pri zrenovovanom Pomníku popravených sa 12. októbra odohrala ďalšia časť 

spomienkových osláv. Vence položili primátor mesta Senica Branislav Grimm, 

poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Magdaléna Kuciaňová, štátna 

tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) 

Oľ+ga Nachtmanová, podpredseda TTSK Pavol Kalman, veliteľka Brigády 

bojového zabezpečenia OS SR plk. Zuzana Kraushuberová, starostovia 

Hlbokého a Prietrže Miloš Čobrda a Dana Blažková, predsedníčka Združenia 

slovanskej vzájomnosti Edita Dűrerová a podpredseda Matice slovenskej 

Stanislav Bajaník. Po položení vencov čestnou strážou Ozbrojených síl SR (OS 

SR) nasledovala štátna hymna v podaní Komorného speváckeho zboru 

Evanjelickej cirkvi a.v. (ECAV) v Senici. Hurganovou básňou Bije zvon 

slobody pripomenula chvíle spred 170 rokov recitátorka Dagmar Bollová. 

Komorný spevácky zbor ECAV potom zaspieval zhudobnenú báseň                               

J. M. Hurbana Mládež slovenská. 

Prestrihnutím pásky bol celý areál Pomníka popravených v novom vzhľade 

symbolicky sprístupnený verejnosti. Stal sa novou výraznejšou krajinnou 

dominantou, je svedectvom o zástoji tohto kraja v Slovenskom povstaní. 

Zúčastneným hosťom a občanom mesta Senica, ale i blízkeho Hlbokého 

a Prietrže sa na tomto mieste prihovoril najprv primátor Senice Branislav 

Grimm, ktorý pripomenul posolstvo našich predkov, ktorí nebojácne, statočne 

a odhodlane bránili národné práva a za svoje presvedčenie zaplatili cenou 

najvyššou, vlastnými životmi. Podpredseda TTSK Pavol Kalman vo svojom 

príhovore upriamil pozornosť na pripomínanie si dejinných udalostí, ktoré sú 

dôležité z hľadiska poznania vývoja našej štátnosti. 

Na záver spomienkovej slávnosti na Horných Surovinách zaznela v podaní 

Komorného speváckeho zboru ECAV hymnická pieseň Kto za pravdu horí. 

 

Náhrobník povstalcov 

Na cintoríne v Senici po úvodnom položení vencov čestnou strážou OS SR 

a štátnej hymne v podaní Komorného speváckeho zboru ECAV zaznela báseň 

Mor ho! V podaní Miroslavy Císarovej. 

V slávnostnom príhovore sa primátor Senice Branislav Grimm sústredil na popis 

udalostí, ktoré predchádzali zriadeniu štatariálneho (náhleho) súdu v Senici, 



vyneseniu rozsudku nad čáčovským richtárom Martinom Bartoňom a jeho 

ďalšími druhmi až po samotnú popravu a dôstojné pochovanie pozostatkov 

štyroch martýrov na cintoríne v Senici. Po duchovnom príhovore farára 

evanjelickej cirkvi a.v. v Senici Juraja Šefčíka si na záver prítomní vypočuli 

pieseň Kto mi dá sily. 

Organizátori: Mesto Senica, Trnavský samosprávny kraj a jeho regionálne 

kultúrne inštitúcie Záhorské osvetové stredisko, Záhorská galéria Jána 

Mudrocha, Záhorská knižnica v Senici a Záhorské múzeum v Skalici. K 170. 

výročiu Slovenského povstania meruôsmych rokov vydali aj publikáciu, ktorá 

zahŕňa všetky najdôležitejšie dokumenty. 

Účasť: 800 

 

7.1.6. Kniha Záhoria 2017 

X. ročník čitateľskej ankety 
 

24. október 2018 
 

     V Záhorskej galérii Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici sme vyhlásili výsledky 

10. ročníka čitateľskej ankety Kniha Záhoria 2017 z vlaňajšej produkcie zo 

Záhoria, o Záhorí či od Záhorákov. Najviac hlasov – 135 (hlasovanie vo 

verejných knižniciach Záhoria a na internete spolu) a titul získala populárno-

náučná kniha Mojmíra Benžu – Tradičný odev Záhoria. Vydalo ju Záhorské 

múzeum v Skalici. Na druhom mieste sa 129 hlasmi umiestnila beletria – 

Pascalov tieň od Jozefa Špačka a tretie miesto ziskom 123 hlasov obsadilo 

rozšírené a ilustrované druhé vydanie Záhoráckeho slovníka Konštantína 

Palkoviča, ktorý vydalo Mesto Malacky. 

Riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová pri štatistike 

jubilejného ročníka okrem iného uviedla, že prostredníctvom internetu bolo 

v tomto ročníku pridelených 447 hlasov. O niečo menej ako vlani. Najväčšia 

koncentrácia respondentov je stále v knižniciach. V tomto roku vhodili do 

schránok 880 hlasov. Celkom teda 55 knižných titulov získalo v ankete Kniha 

Záhoria 2017 – 1 327 hlasov. 

Za Trnavský samosprávny kraj sa na vyhlásení výsledkov zúčastnila PhDr. 

Ľubica Malá z odboru kultúry. Za samosprávy obcí a miest sa zúčastnili 

primátor Senice Mgr. Branislav Grimm a zástupca primátora Malaciek Ing. 

Milan Ondrovič, PhD., nechýbali zástupcovia vydavateľov kníh, autori nielen 

ocenených titulov, ale i ďalší – sponzori, podporovatelia a priaznivci knižnej 

produkcie na Záhorí. 

V hudobnom programe spolu s riaditeľkou Základnej umeleckej školy v Senici 

Mirkou Gáfrikovou (klavír) účinkovali flautistka Katarína Škodáčková 

a speváčka Katarína Sadloňová. 

Pri vyhlásení výsledkov zazneli ukážky z kníh a moderátor Milan Soukup 

v rozhovoroch predstavil autorov a vydavateľov troch najúspešnejších kníh. 

Organizátormi ankety sú Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Záhorskej 

galérie Jána Mudrocha v Senici, Záhorského múzea v Skalici, Záhorskej 

knižnice v Senici a Mestské centrum kultúry v Malackách v Bratislavskom kraji. 

V doterajších desiatich ročníkoch sa o priazeň čitateľov uchádzalo spolu už 448 

kníh. 

Účasť: 60 

 

 



7.1.7. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018 

XXXII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže začínajúcich autorov 
 

6. december 2018 
 

     Spolu 151 autorov s 311 prácami súťažilo v XXXII. ročníku celoštátnej 

autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018. Vo štvrtok 6. 

decembra tí najlepší prevzali 24 cien a čestných uznaní. 

Vyhlasovateľmi súťaže boli Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica, 

Mesto Senica, Literárne informačné centrum v Bratislave a Spoločnosť 

Ladislava Novomeského v Bratislave, hlavným partnerom projektu bol Fond                     

na podporu umenia. 

Za doterajších 32 rokov sa do Literárnej Senice zapojilo spolu 8 539 súťažiacich 

s 23 273 poetickými, prozaickými i krátkymi dramatickými prácami. 

Na rozborových seminároch riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici                       

Mgr. Katarína Soukupová privítala porotcov z Literárneho informačného centra 

– Danu Podrackú, Evu Tomkuliakovú (posudzovali poéziu) a Soňu Urikovú 

(hodnotila spolu s Markom Vadasom prózu). Marek Vadas sa ospravedlnil, 

nakoľko uvádzal na druhom konci Slovenska do života svoju novú knihu Zlá 

štvrť. Ocenení si na seminároch zoči-voči s porotcami ozrejmili mieru svojho 

talentu a zamýšľali sa nad šancami – ako ďalej literárne rásť. 

Popoludní v Základnej umeleckej škole v Senici odovzdali ocenenia.                          

Na slávnosti sa medzi hosťami zúčastnila PhDr. Ľubica Malá za Trnavský 

samosprávny kraj, za Mesto Senicu vedúci odboru kultúry, školstva a sociálnych 

vecí Mgr. Rastislav Vartiak, za Spoločnosť Ladislava Novomeského (senický 

klub) Dr. Ján Sadloň. Z partnerských knižníc v kraji prišli do Senice riaditeľka 

Knižnice Juraja Fándlyho z Trnavy Mgr. Lívia Koleková a riaditeľ Galantskej 

knižnice Mgr. Štefan Polák. 

Hudobnými vstupmi vyhlásenie výsledkov spestrila klaviristka Alica 

Záhumenská. Literárnym pásmom podujatie obohatil Divadelný súbor Zádrapky. 

Pod režijným vedením učiteľky ZUŠ Senica Mgr. art. Lindy Petrákovej, ArtD. 

pripravili mozaiku textov zahraničných aj slovenských autorov (medzi nimi 

i vlaňajšieho laureáta Literárnej Senice Lukáša Ludvu, ktorý v programe 

účinkoval). V pásme venovanom snu, snívaniu a konfrontácii s bdelým 

vedomím a s realitou sa predstavili i Shadije Bordáčová, Martin Jediný, Štefan 

Šinko a Ema Vícenová. 

Porotkyne Dana Podracká, Eva Tomkuliaková a Soňa Uriková zhodnotili úroveň 

prác a odovzdali väčšinu ocenení vrátane hlavnej ceny za prózu – Ceny 

Literárneho informačného centra Emme Vičanovej z Piešťan, študentke 

tamojšieho Gymnáziu Pierra de Coubertina. Hlavná cena za poéziu (aj 

vzhľadom na poetický odkaz básnika Ladislava Novomeského) sa udeľuje ako 

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja, pod ktorého záštitou Literárnu 

Senicu Ladislava Novomeského organizujeme. Nuž ju Petre Štefancovej 

z Jasenice, žiačke 5. ročníka Bilingválneho gymnázia Tomáša Ružičku v Žiline, 

odovzdala PhDr. Ľubica Malá. 

Obe najvyššie ocenené Emma Vičanová i Petra Štefancová sa potom publiku 

predstavili v rozhovore s moderátorom vyhlásenia výsledkov – Mgr. Milanom 

Soukupom. 

Riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová (vzhľadom na 

podporu vyslovovanú zo strany spoluorganizátorov a spoluvyhlasovateľov) 

vyjadrila nádej, že literárne talenty budú môcť svoje kvality konfrontovať 



s názormi odbornej poroty aj v XXXIII. ročníku Literárnej Senice Ladislava 

Novomeského 2019. 

Záhorská knižnica vydala zo súťaže Bulletin víťazných prác XXXII. Literárnej 

Senice Ladislava Novomeského 2018. 

Účasť: 75 

 

 

7.2. Odborné podujatia 

 

7.2.1. Angličtina hrou 
 

19. január 2018 
 

     Začiatok roka sa niesol v detskom oddelení v znamení anglického jazyka. 

Naši najmenší čitatelia z jazykovej školy Cool school ukázali, čo všetko už 

vedia. Pomenovať obrázky v knihách nebol pre nich žiadny problém, dokonca sa 

predbiehali, kto vie toho viac. Vyskúšali si aj dvojjazyčné pexeso a naučili sa              

pri tom nové slovíčka. Na záver si zahrali hru na kuriatka, vypožičali si knihy 

domov a s pozdravom „Bye, bye“ sa šikovní angličtinári s nami rozlúčili. 

Účasť: 20 

 

7.2.2. Angličtina hrou 
 

10. február 2018 
 

Šiestaci z II. základnej školy v Senici si polročné vysvedčenie spríjemnili 

návštevou našej knižnice. Nie však čítaním slovenských kníh, ale rovno 

anglických. Pod vedením triednej pani učiteľky Ing. Marcely Mackovej sa 

rozdelili do štyroch súťažných tímov, určili si kapitána a vymysleli názov. Pani 

učiteľka pre nich pripravila úlohy, pri ktorých mali ukázať svoje jazykové 

i vedomostné znalosti. Najskôr museli prelúskať krátku dvojjazyčnú knihu 

Neexistujúci vlk. Samozrejme – v angličtine. Príbeh o malom dievčatku, ktoré sa 

bálo neexistujúceho vlka pod posteľou každého zaujal. Odpovedať na otázky 

nebolo teda pre nich zložité. Za správnu odpoveď získali bod. Práca s textom 

však nekončila ani zďaleka. To najťažšie šikovných školákov čakalo v podobe 

dramatizácie. Jednotlivé družstvá museli príbeh stvárniť v priestore a pritom 

použiť len anglický jazyk. Kapitáni tímov, ktoré práve nehrali, budovali 

predstavenia svojich protihráčov. Niektorí s väčšími, iní s menšími ťažkosťami, 

no nakoniec to zvládli všetci. Posledná úloha, anglicko-slovenské pexeso, kde za 

každú uhádnutú dvojicu získali bod, bola už pre nich hračkou. O šikovnosti 

súťažiacich svedčia aj tri prvé miesta a jedno druhé miesto. Mladých 

angličtinárov potešili nielen odmeny, ale aj benátske masky, ktoré si v závere 

vyrobili. 

Účasť. 25 

 

7.2.3. PORTÁL 

predajná výstava pedagogického nakladateľstva 
 

5. marec 2018 
 

     V študovni Záhorskej knižnice v Senici sme v rámci Týždňa slovenských 

knižníc prezentovali predajnú výstavu kníh s odbornou pedagogickou tematikou 

pražského vydavateľstva PORTÁL Slovakia na Slovensku. Riaditeľka 

vydavateľstva Nadežda Čabiňáková pravidelne vychádza v ústrety najmä 



pedagógom, ale i vysokoškolským a stredoškolským študentom a zo širokého 

portfólia vydavateľstva do Senice prináša to najzaujímavejšie. 

Účasť: 50 

 

7.2.4. Sociálna prevencia v knižnici 

cyklické stretnutia najmladších čitateľov 
 

marec – jún 2018 
 

     Záhorská knižnica v Senici dlhodobo organizuje v oblasti sociálnej prevencie 

menšie projekty knihovníckymi formami práce s čitateľom. Priestorové 

podmienky knižnice nám umožňujú pripravovať podujatia pre malé kolektívy 

detí, majú však spravidla cyklickú formu a sú cielene orientované na konkrétnu 

vekovú skupinu. I v tomto roku bola pre nás dominantnou didaktickou 

pomôckou kniha, najmä atraktívne publikácie, čím sme zároveň naplnili i našu 

prvoradú úlohu – propagáciu čítania. Na stretnutiach okrem riešenia modelových 

situácií, motivačných rozborov prečítaných príbehov, fabulovania sci-fi 

príbehov, práce pri zážitkových dielňach, sme venovali veľký priestor 

formovaniu názorov detí a vystríhaniu ich pred rôznymi nebezpečnými javmi 

a situáciami. Žiakom II. stupňa sú určené stretnutia s odbornými lektormi. 

V tomto roku sme sa orientovali na protipožiarnu prevenciu. Pre žiakov 

základných škôl v spolupráci s OR HaZZ sme pripravili odborné workshopy 

zamerané na protipožiarnu prevenciu pod vedením npor. Ing. Juraja Šefčíka. 

Okrem iného sa žiaci dozvedeli, čo robiť pri požiari a naučili sa aké prostriedky 

použiť pri rôznych typoch požiarov, ako sa chrániť pred ohňom, ako pomôcť 

zraneným a dôležité telefónne čísla. V rámci rozvoja sociálnych vzťahov sme 

realizovali čitateľský cyklus pod názvom Juniori seniorom, kde sa stretávali 

v príjemnej atmosfére mladšia generácia so staršou. Starí rodičia sa vracali do 

svojho detstva, deti zasa starých rodičov oboznamovali s nástrahami dnešných 

čias. 

Účasť. 80 

 

7.2.5. Informatická výchova 

vstupné exkurzie žiakov základných a stredných škôl 
 

marec, september, október 2018 – 40x 
 

     Cieľom informačnej výchovy je zabezpečiť, aby sa žiaci vedeli orientovať 

v množstve informácií, rozumeli im, vedeli ich vyhľadať, vyhodnotiť, používať 

a taktiež vytvárať nové informácie. Je to komplexný proces nadobúdania 

vedomostí a schopností zameraných na využívanie služieb Záhorskej knižnice 

a iných knižníc, úsilie rôznymi formami, v rámci ktorých používatelia získavajú 

informačné vedomosti, schopnosti a návyky, rozvíjať zručnosti pri vyhľadávaní 

a spracovaní informácií. Usilujeme sa o pochopenie významu informácií pre 

rozvoj spoločnosti, o rozšírenie vedomostí o činnosti knižnično-informačných 

inštitúcií a osvojenie si schopností využívať ich služby. 

Informačná výchova slúži i na formovanie a podporu rozvoja čitateľskej 

gramotnosti detí, na podporu vyučovacieho procesu – sprístupňovaním 

dokumentov a informácií na prehlbovanie vedomostí získaných vo vyučovacom 

procese, na nácvik schopností pri orientácii v knižnici, jej fondoch a službách 

a pri vyhľadávaní informácií v dokumentoch. 

Účasť: 150 

 



7.2.6. Ekologická výchova v knižnici 

pre deti 1. stupňa základných škôl 
 

apríl 2018 – 5x 
 

     Cyklus prednášok a workshopov na tému ochrany prírody pre žiakov prvého 

stupňa základných senických škôl 

Účasť: 70 

 

7.2.7. Literárne praktikum I. 
 

31. máj 2018 
 

     Kreatívny seminár zameraný na tvorivé písanie umeleckých textov zažili 

v našej knižnici šiesti študenti gymnázia v Senici, dve študentky bilingválneho 

gymnáziu na Myjave, dve žiačky I. základnej školy v Senici a dve žiačky II. 

základnej školy v Holíči. Pod vedením PhDr. Andrey Koltaiovej, PhD. z Fakulty 

masmediálnej komunikácie UCM Trnava sa učili svoje teoretické poznatky  

spájať s praktickou aplikáciou v texte. 

PhDr. Andrea Koltaiová, PhD. je absolventkou senického gymnázia. Študovala 

na Filozofickej fakulte UKF v Nitre odbor slovenský jazyk a ruština. Po 

skončení štúdia pracovala na Strednej stavebnej škole v Trnave a odtiaľ odišla 

na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde pôsobí dodnes. Je 

tajomníčkou Katedry jazykovej komunikácie FMK, vydala niekoľko publikácií, 

zborníkov, zúčastňuje sa viacerých projektov so študentami, spolupracuje na 

zostavovaní kreatívneho almanachu Muuza, podieľa sa na mnohých vedeckých 

výskumoch. 

Úvodná jazyková rozcvička, v ktorej študenti súťažili v praktickom používaní 

synoným, znalosti nárečových slov či frazeologizmov, navodila príjemnú 

a uvoľnenú atmosféru. Hlavnú časť seminára tvorili praktické kreatívne 

cvičenia, ktoré na seba priamo nadväzovali, v podstate tvorili základnú osnovu 

pre vytvorenie záverečného literárneho textu. Základom každého príbehu je 

postava, prostredie a príbeh. Nosnou témou tohto workshopu bola práve postava. 

Jednotlivé úlohy sa zameriavali na spôsoby modelovania literárnej postavy 

najskôr z fyzickej, vonkajšej stránky. Na niekoľkých príkladoch sme si ukázali, 

aké dôležité sú práve nepatrné detaily, čo všetko dokážu o človeku vypovedať. 

Pokračovali sme v možnostiach vykreslenia postavy, využitia statického opisu, 

v jej budovaní ako fiktívnej osobnosti. Venovali sme sa dialógom, pásmu 

rozprávača a postáv, priamej reči i dramatickému stupňovaniu zápletky. Na 

základe toho všetkého sme sa snažili čo najautentickejšie vystihnúť charakter 

literárnej postavy, prepojiť popis fyzický a povahové vlastnosti. Vysvetlili sme 

si, čo sú stereotypy, ktoré prvky človek považuje za stereotypné a ako ich použiť 

či nepoužiť v literatúre. Vyvrcholením celého seminára bol autorský príbeh, 

v centre ktorého stála dostatočne vykreslená postava zasadená do ľubovoľného 

prostredia. Vznikli nám naozaj nevšedné dramatické zápletky a rôznorodé typy 

postáv. Zatiaľ čo jeden text bol zaujímavý fantasy scenárom, ďalší mal črty 

biografie, v inom nechýbala hrdinka z dievčenského románu, a dokonca sme si 

vypočuli i psychologickú analýzu siamských dvojčiat. Všetky práce sme 

spoločne rozoberali po obsahovej, ale aj po jazykovej a štylistickej stránke. 

Ocenení boli nielen autori troch najlepších prác, ale aj ostatní mladí nádejní 

spisovatelia. 

Účasť: 15 

 



7.2.8. Dni európskeho kultúrneho dedičstva 

výstavka historických regionálnych tlačí 
 

1. – 28. september 2018 
 

     V Záhorskej knižnici v oddelení regionálnej literatúry sme pripravili z fondov 

knižnice výstavku historických kníh, časopisov a novín. Prezentovali sme diela 

osobností, ktoré prekročili svojím významom a dielom hranice nášho mesta, 

regiónu Záhoria či Slovenska. A viacerí sa zapísali aj do 

národnooslobodzovacieho a národno-uvedomovacieho zápasu v bývalom 

Rakúsko-Uhorsku v rokoch 1848/1949. Niektoré z osobností sa zaslúžili 

o významné miesto v kontexte diplomacie, histórie či archeológie v rámci 

Európy. 

Účasť: 120 

 

7.2.9. Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXII. 

odborný seminár 

projekt zameraný na prevenciu drogových a iných závislostí, určený pre 

koordinátorov prevencie drogových závislostí, pedagógov, študentov, kultúrnych 

a osvetových zamestnancov, pre odbornú a laickú verejnosť 

Organizátori: Mesto Senica, Okresné riaditeľstvo PZ v Senici, Okresný úrad 

Senica, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Záhorská knižnica v Senici, 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Senici 
 

15. november 2018 
 

     Mgr. Andrea Hudeková, psychologička Detského domova Pečeňady 

a zároveň klinická psychologička organizácie priateľov detí z detských domovov 

Úsmev ako dar realizovala prednášku na tému „a-sociálne“ siete – virtuálny svet 

mladých. Vysvetlila zákonné legislatívne podmienky týkajúce sa internetovej 

komunikácie a aktuálnu prax v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej 

prevencie. Informovala o štruktúre a činnosti detských domovov, objasnila 

prebiehajúce zmeny štruktúry na centrá pomoci. Priblížila konkrétnu prácu 

a problémy v detskom domove a neziskovej organizácii Úsmev ako dar, ktorá 

združuje priateľov detí z detských domovov. Spoločne s Mgr. Veronikou 

Kohútovou, doktorandkou upozornili na nástrahy internetovej komunikácie pre 

deti a mladých ľudí a vysvetlili možnosti kontroly v elektronickom virtuálnom 

svete. 

V diskusii vystúpili so svojimi osobnými poznatkami z oblasti primárnej 

prevencie hostia – odborníci v uvedenej oblasti Mgr. Miroslav Jablonický, 

koordinátori pre prevenciu sociálno-patologických javov, zamestnanci ÚPSVaR. 

Účasť: 75 

 

7.2.10. Literárne praktikum II. 
 

29. november 2018 
 

     Na II. časti kreatívneho seminára zameraného na tvorivé písanie umeleckých 

textov sa stretli v našej knižnici študenti 8. a 9. ročníka základných škôl v Senici. 

Pod vedením PhDr. Andrey Koltaiovej, PhD. z Fakulty masmediálnej 

komunikácie UCM Trnava sa učili svoje teoretické poznatky spájať s praktickou 

aplikáciou v texte. 



Úvodná jazyková rozcvička, v ktorej študenti súťažili v praktickom používaní 

synoným, znalosti nárečových slov či frazeologizmov, navodila príjemnú 

a uvoľnenú atmosféru. Hlavnú časť seminára tvorili praktické kreatívne 

cvičenia, ktoré na seba priamo nadväzovali, v podstate tvorili základnú osnovu 

pre vytvorenie záverečného literárneho textu. Základom každého príbehu je 

postava, prostredie a príbeh. Nosnou témou tohto workshopu bola práve postava. 

Jednotlivé úlohy sa zameriavali na spôsoby modelovania literárnej postavy 

najskôr z fyzickej, vonkajšej stránky. Pokračovali sme v možnostiach 

vykreslenia postavy, využitie statického opisu, v jej budovaní ako fiktívnej 

osobnosti. Venovali sme sa dialógom, pásmu rozprávača a postáv, priamej reči 

i dramatickému stupňovaniu zápletky. Na základe toho všetkého sme sa snažili 

čo najautentickejšie vystihnúť charakter literárnej postavy, prepojiť popis 

fyzický a povahové vlastnosti. Vysvetlili sme si, čo sú stereotypy, ktoré prvky 

človek považuje za stereotypné a ako ich použiť či nepoužiť v literatúre. 

Študenti mali za úlohu vymyslieť vlastný záver a konfrontovať ho s predlohou. 

Vyvrcholením celého seminára bol autorský príbeh, v centre ktorého stála 

dostatočne vykreslená postava zasadená do ľubovoľného prostredia. Vznikli 

nám naozaj nevšedné dramatické zápletky a rôznorodé typy postáv. Všetky 

práce sme spoločne rozoberali po obsahovej, ale aj po jazykovej a štylistickej 

stránke. Ocenení boli nielen autori troch najlepších prác, ale aj ostatní mladí 

nádejní spisovatelia. 

Účasť: 25 

 

 

7.3. Ostatné podujatia  

 

7.3.1. Túry do literatúry 
 

15. marec 2018 
 

     V koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Senici sa uskutočnilo 

spoločné podujatie Záhorskej knižnice so Združením slovanskej vzájomnosti na 

Záhorí Túry do literatúry. Riaditeľka Záhorskej knižnice Katarína Soukupová 

na stretnutí s básnikom, dramatikom a čestným predsedom Spolku slovenských 

spisovateľov Jaroslavom Rezníkom privítala medzi hosťami i predsedníčku 

Združenia slovanskej vzájomnosti na Slovensku Editu Düretovú, predsedníčku 

Klubu slovanskej vzájomnosti na Záhorí Natašu Londarevovú, moderátorku 

podujatia a členku predstavenstva Združenia Dagmar Bollovú, zástupkyňu 

primátora Senice Elenu Valáškovú i predsedu komisie pre kultúru, vzdelávanie 

a zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Senici Petra 

Pastuchu. Znela i poézia J. Rezníka. Hosť priblížil zaujímavosti zo života, 

motiváciu k tvorbe prehlbujúcej národné povedomie a vlastenectvo, odkryl 

i menej známe fakty zo svojej bohatej činnosti. Na príkladoch z výstavky 

autorovej tvorby pripojil aj zaujímavosti o vydaní knihy Túry do literatúry 

doplnenej cédečkom. Toto je druhé rozšírené a doplnené vydanie. Je v ňom 

zaznamenaných 40 spisovateľov – ich hlasov. Jednak z rozhlasového archívu, už 

nežijúcich, ale vtedy žil napríklad i Vinco Šikula a niektorí ďalší. Je to veľmi 

zaujímavé, hlavne ako pomôcka pre učiteľov slovenčiny na rôznych stupňoch 

škôl. Jaroslav Rezník starší bol pracovníkom Literárno-múzejného oddelenia 

Matice slovenskej v Martine, neskôr riaditeľom Vydavateľstva Spolku 



slovenských spisovateľov, šéfredaktorom denníka Slovenská republika 

i redaktorom dvojtýždenníka Tele plus (2000 – 2011). Žije a tvorí v Bratislave. 

Účasť: 55 

 

7.3.2. Deň ľudovej rozprávky 
 

16. marec 2018 
 

     Opäť k nám zavítali deti z jazykovej školy Cool school, no tentokrát sme 

nečítali po anglicky. Keďže 16. marca si pripomíname 190. výročie narodenia 

Pavla Dobšinského, venovali sme sa práve jemu. Diela nášho najznámejšieho 

zberateľa ľudových rozprávok si deti i dospelí čítajú dodnes. Inak tomu nebolo 

ani v prípade malých angličtinárov. Spoločne sme si prešli viaceré Dobšinského 

rozprávky a vybrali sme jednu z nich – Zlatovlásku. Započúvali sme sa do 

príbehu dievčiny so zlatými vlasmi a úsmevom, pri ktorom jej z úst kvitli ruže. 

Napriek všetkým strastiam, ktorými spolu s bračekom musela prejsť, dobro 

zvíťazilo nad zlom a ona sa stala kráľovičovou ženou. Postava Zlatovlásky deti 

natoľko inšpirovala, že sa ju snažili čo najvernejšie zachytiť na výkres. Výsledné 

práce boli zaradené do výtvarnej súťaže Rozprávky Pavla Dobšinského. 

Účasť: 25 

 

7.3.3. O veternom kráľovi 
 

7. máj 2018 
 

     Úsmevné dopoludnie plné spontánnych prejavov radosti, úprimnosti a hlavne 

zábavy sme zažili vďaka dievčatám a ženám z Domova sociálnych služieb 

v Rohove. V apríli navštívili našu knižnicu spolu so svojimi terapeutkami a tiež 

s pani učiteľkou, pretože štyri z nich sú študentky Spojenej školy v Senici. Už 

pri úvodnom predstavovaní bolo jasné, že dobrá nálada týmto milým osôbkam 

rozhodne nechýba. Ako nám o sebe prezradili, najradšej pomáhajú v kuchyni 

a záhrade, tancujú či kreslia. Rozprávku Pavla Dobšinského o veternom kráľovi 

počúvali so zatajeným dychom a na príbehu mladého kráľoviča sme si ukázali 

dôležité ľudské vlastnosti. Obetavosť, srdečnosť, dobrota, odvaha, ochota, ale 

predovšetkým láska mu pomohli prekonať prekážky a nájsť stratenú sestru. 

A keďže dievčatá z Rohova sú tiež ako sestry, pýtali sme sa, či aj ony si 

navzájom pomáhajú a starajú sa jedna o druhú. Samozrejme, odpoveď bola 

jednoznačná a prezradili nám, že aj keď to medzi nimi občas vrie, majú sa veľmi 

rady. V závere nám zostal čas aj na prelistovanie ďalších kníh a ich obľúbené 

kreslenie. Obdarovali nás nielen obrázkami, ale najmä svojím optimizmom 

a pozitívnou energiou, ktorú bolo ešte dlho po ich odchode cítiť v celom 

oddelení. Ďakujeme pani terapeutkám a pani učiteľke, že ich k nám priviedli 

a tešíme sa na ďalšie stretnutie v krajine príbehov. 

Účasť: 15 

 

7.3.4. Slovensko Legenda lipy 
 

22. máj 2018 
 

   V čajovni Pohoda v Senici sme prezentovali novú knihu Slovensko Legenda 

lipy. Dialo sa tak za účasti spoluautorky knihy – Seničanky Gabriely 

Beregházyovej. Čitateľ dostáva do rúk knihu na sentimentálnu cestu do hĺbky 

slovenskej duše. Otvára chodníček do čarovného sveta, ktorého vstup chráni 

lipa. Jej  posvätný srdcovitý list je šifrou nesúcou príbeh ľudí, ktorí sa zrodili na 



križovatke svetov. Autorkami knihy sú Zuzana Palovic, PhD., dcéra slovenských 

emigrantov a Gabriela Beregházyová, PhD., Seničanka, dcéra otca pôvodom 

z východného Slovenska a mamy zo Záhoria. Za zrodom knihy (práca na nej 

trvala tri roky) je pôvodne iná ambícia spoluautoriek. Počas návštevy americkej 

delegácie v Bratislave, ktorá zhodnocovala, či Bratislava je pripravená hostiť 

celosvetový summit. Kládli nám veľmi veľa otázok o Slovensku, o Slovákoch, 

ako zapadáme do rodín, čo naša história, čím sa odlišujeme od iných. Vtedy 

prišiel ten nápad s lipou. Zistili sme, že práve lipa sa vinie celou našou históriou.  

Knihu vydal Global Slovakia v spolupráci s East-West Gateway Bratislava, 

o ilustrácie sa postarala Zuzana Šmatláková a grafický dizajn Jacqueline Auty. 

Vytlačil ju Unipress v Turnove v Českej republike. Pri prezentácii novej knihy 

v senickej čajovni sa Gabriela Beregházyová s diskutujúcimi dotkla viacerých 

oblastí života v cudzine i na Slovensku. Spoluautorky Zuzana Palovic a Gabriela 

Beregházyová knihou Slovensko Legenda lipy ponúkajú ich pohľad na túto 

problematiku. 

Účasť: 45 

 

7.3.5. Senické zvončeky 2018 

prehliadka predškolákov MŠ – recitátorov a spevákov 
 

24. máj 2018 
 

     Učiteľka Soňa Štefíková motivačným vystúpením (o princeznej a básnikovi) 

privítala deti na prehliadke toho, čo sa v škôlke naučili. „Pri zvončeku motýľ 

letí, ja tu čakám dneska deti...“ Potom sa tí najšikovnejší recitátori predstavili 

zároveň ako reprezentanti jednotlivých elokovaných pracovísk Materskej školy 

v Senici. Deti sa zhostili spevu, recitácie básničiek i krátkych dramatizácií – 

recitácie dialogickou formou alebo spojenej s cvičením perfektne. Hoci nie 

všetci to aj hláskami a ich intenzitou dali najavo, každé z detí prežívalo svoj 

výstup zodpovedne a detské očká rovesníkov v hľadisku sa tešili z ich recitácie 

rovnako, ako samotní recitátori. Potlesk sa im právom ušiel od rodičov či starých 

rodičov a od učiteliek, ktoré ich na recitačnú prehliadku Senické zvončeky do 

knižnice sprevádzali. Za účinkovanie v recitačnej prehliadke Senické zvončeky 

2018 deti prevzali diplomy i balíček. A bodkou za úspešnou akciou spojenou 

s knihami, knihovníčkami, učiteľkami, poéziou a spevom detí predškolského 

veku v Záhorskej knižnici v Senici bolo spoločné fotografovanie s diplomami. 

Účasť: 40 

 

 

7.4. Podujatia oddelenia pre deti a mládež 

 

7.4.1. Angličtina hrou 
 

 19. január 2018 
 

 Deti z jazykovej školy Cool school formou zábavného čítania a hier precvičovali 

svoje anglické znalosti a dopĺňali vedomosti 

 Účasť: 8 detí 

 

 

 

 

 



7.4.2. Rozprávky Pavla Dobšinského vo výtvarnej tvorbe regiónu 
  

 30. január 2018 
 

 - vyhlásenie regionálnej výtvarnej súťaže pre MŠ, ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl 

 - ilustrácia ľubovoľnej rozprávky Pavla Dobšinského 

  Kategórie: 4 – 7 rokov 

         8 – 12 rokov 

 

7.4.3 Zábavná angličtina 
 

 1. február 2018 
 

 Dopoludňajšie angličtiny formou zábavného čítania a hier v spolupráci 

s pedagógom zo základnej školy 

 Účasť: 17 detí 

 

7.4.4. Karnevalové dielničky 
 

 5. február 2018 
 

 Výroba karnevalových škrabošiek, benátskych masiek, príprava na karneval 

v CVČ 

 Účasť: 5 detí 

 

7.4.5. Čítanie je hra 
 

 23. február 2018 
 

 Dramatizované čítanie rozprávky Pavla Dobšinského Zlatovláska a jej následné 

ilustrovanie, práce boli zaradené do výtvarnej súťaže Rozprávky Pavla 

Dobšinského 

 Účasť: 5 detí 

 

7.4.6. Z rozprávky do rozprávky 
 

 1. 3., 13. 3., 10. 4., 17. 4. 2018 
 

 Zábavno-súťažné dopoludnia, dramatizované čítanie ľudových rozprávok, 

spoznávanie nových rozprávok pomocou hádaniek, tajničiek. Súťaže 

v niekoľkočlenných družstvách nielen v znalosti rozprávkových postáv, 

príbehov ale aj zručnosti či vynaliezavosti. 

 Účasť: 63 detí zo ZŠ Cerová, ZŠ Smrdáky, Spojená škola Senica 

 

7.4.7 Knižnica pre všetkých 
  

 12. 3., 14. 3., 16. 3., 19. 3., 21. 3., 23. 3., 4. 4., 6. 4., 10. 5. 2018 
 

 Zoznámenie sa s poslaním knižnice, jej funkciami, úlohami, s knižničným 

fondov v detskom oddelení, knižnično-informačnými službami. Spojené so 

súťažami a výtvarnými dielničkami. Podujatia boli realizované v spolupráci 

s Centrom voľného času Senica. 

 Účasť: 157 detí z I., II., III. a IV. ZŠ Senica 

 

 

 

 



7.4.8. Rozprávkové dopoludnie 
 

 2. marec 2018 
 

 Dramatizácia rozprávky Červená čiapočka v spolupráci s pedagógmi pre deti                           

zo špeciálnej materskej školy 

 Účasť: 6 detí 

 

7.4.9. Babička, prečítaj mi knihu 
 

 7. marec 2018 
 

 Babičky čítajú vnúčatám zo svojich obľúbených kníh. Podujatie v rámci cyklu 

Seniori juniorom. 

 Účasť: 24 

 

7.4.10. Naj... slovenský rozprávkar 
 

 8. marec 2018 
 

 Prázdninové tvorivé čítanie a prierez tvorbou Pavla Dobšinského pre deti 

z prázdninového tábora Centra voľného času v Senici spojené s výtvarnými 

dielničkami 

 Účasť: 11 detí 

 

7.4.11. Maľované príbehy 
 

 9. marec 2018 
 

 Zábavné vyhľadávanie kníh, dramatizované čítanie, súťaže a tvorivé dielničky 

 Účasť: 16 detí 

 

7.4.12 Čítanie je hra 
 

 26. 3., 11. 4. 2018 
 

 Mesačný cyklus dramatizovaného čítania 

 Účasť: 42 detí z III. ZŠ Senica 

 

7.4.13. Povesti a iné zvesti o hradoch 
 

 13. 3., 6. 4. 2018 
 

 Spoznávanie hradov v okolí Senice prostredníctvom povestí, náučné čítanie, 

kvíz, tímová spolupráca 

 Účasť: 21 detí zo ZŠ Cerová 

 

7.4.14. O čom sa slová zhovárali 
 

 20. 3., 22. 3., 11. 4., 26. 4., 27. 4. 2018 
 

 Deti z materských škôl objavujú tajomný svet kníh. Exkurzia v oddelení pre deti 

a mládež spojená s dramatizáciou rozprávky 

 Účasť: 88 detí z MŠ Čáčov, MŠ J. Kráľa, MŠ Kalinčiakova, MŠ Častkov 

a Rohov 

 

 

 



7.4.15 Exkurzia 
 

 14. 3., 6. 4. 2018 
 

 Návšteva knižnice a základné zoznámenie sa s jej poslaním, fungovaním, 

možnosťami výpožičiek, usporiadaním kníh 

 Účasť: 65 deti z II. ZŠ Senica, Spojená škola Senica, MŠ J. Kráľa 

 

7.4.16. Čítaj s nami 
 

 13. apríl 2018 
 

 Dramatizované čítanie rozprávky Pavla Dobšinského O veternom kráľovi, 

motivačné rozprávanie sa o poslaní rozprávok, o ich aplikácii v bežnom živote, 

maľovanie prečítaného príbehu s dievčatami a ženami s rôznymi druhmi 

postihnutia 

 Účasť: 16 z Domova sociálnych služieb Rohov, elokované pracovisko Spojená 

škola Senica 

 

7.4.17. Angličtina hrou 
  

 20. apríl 2018 
 

 Deti z jazykovej školy Cool school formou zábavného čítania hier precvičujú 

svoje anglické znalosti 

 Účasť: 8 detí 

 

7.4.18. Čítanie je hra 
 

 9. máj 2018 
 

 Mesačný cyklus dramatizovaného čítania 

 Účasť: 26 detí z I. ZŠ a III. ZŠ Senica 

 

7.4.19. Exkurzia 
 

 10. máj 2018 
 

 Návšteva knižnice a základné zoznámenie sa s jej poslaním, fungovaním 

možnosťami výpožičiek, usporiadaním kníh 

 Účasť: 46 detí zo ZŠ Lakšárska Nová Ves 

 

7.4.20. Sociálna prevencia 
 

 15. máj 2018 
 

 Deti sa oboznámili s hlavnými príčinami vzniku požiarov a základnými 

pravidlami hasenia požiarov za účasti Ing. J. Šefčíka z Hasičského 

a záchranného zboru v Senici 

 Účasť: 25 detí z 3. – 6. ročníkov Spojenej školy Senica 

 

7.4.21. Tajomstvo hradov a zámkov v našom regióne 
 

 17. máj 2018 
 

 Náučné dopoludnie s povesťami o zrúcanine hradu Korlátko, Branč 

a o Smolenickom zámku. Žiaci si zafixujú učivo formou kvízu, čítania a súťaží 

 Účasť: 14 detí zo Spojenej školy Senica 



7.4.22. Senické zvončeky 
 

 24. máj 2018 
 

 Recitačná súťaž pre všetky materské školy v Senici 

 

7.4.23. Angličtina hrou 
  

 25. máj 2018 
 

 Deti z jazykovej školy Cool school formou zábavného čítania a hier precvičujú 

svoje anglické znalosti 

 Účasť: 8 deti 

 

7.4.24. Dni detskej knihy 
 

 Čítajme si 

 30. máj 2018 
 

 Celoslovenský čitateľský maratón na podporu čítania 

 Účasť: 201 detí 

 

 Literárne praktikum 

 31. máj 2018 
 

 Pod vedením PhDr. Andrey Koltaiovej, PhD. z Fakulty masmediálnej 

komunikácie UCM v Trnave, absolventky senického gymnáziu zažili študenti 

praktický literárny workshop zameraný na tvorbu vlastného textu, naučili sa 

pracovať s postavami, príbehom. 

 

 Ako sme s dedkom repku ťahali 

 4. jún 2018 
 

 Dramatizované čítanie rozprávky pre deti z materskej školy 

 Účasť: 21 detí 

 

 Besedníček so spisovateľkou Kristínou Balúchovou 

 5. jún 2018 
 

 Prezentácia knihy Kapitán Padák a pašerácka spojka, literárna beseda 

 Účasť: 19 detí z III. a IV. ZŠ Senica 

 

 Celé Slovensko číta deťom 

 6. jún 2018 
 

 Herci ochotníckych divadiel Ivan Fodor, Gabriela Šebová a Jana Báňayová čítali 

deťom rozprávku Princezná zaľúbená do strašidla. Celoslovenské podujatie na 

podporu čitateľskej gramotnosti 

 Účasť: 41 detí z II. a IV. ZŠ Senica 

 

 Rozprávky Pavla Dobšinského vo výtvarnej tvorbe detí 

 7. 6. 2018 
 

 Slávnostná vernisáž a ocenenie výtvarných prác v tvorbe detí senického regiónu.  

 



Kurátorom výstavy bol PhDr. Štefan Zajíček, riaditeľ Záhorskej galérie Jána 

Mudrocha v Senici 

 Účasť: 224 detí zo ZŠ, ZUŠ a školských klubov, ocenených bolo 72 detí  

 

7.4.25. Knižnica pre všetkých 
  

9. 7., 18. 7., 19. 7. 2018 
 

Oboznámenie sa s poslaním knižnice, jej funkciami, úlohami, knižnično-

informačnými službami a s knižničným fondov v oddelení pre deti a mládež 

Účasť: 64 detí z CVČ Senica 

 

7.4.26. Exkurzie 
 

 20. 9., 21. 9., 24. 9., 8. 10., 18. 10., 8. 11., 30. 11. 2018 
 

 Exkurzie v oddelení pre deti a mládež, oboznámenie sa s fondom, spojené 

s čítaním knihy 

 Účasť: 114 detí zo ZŠ Senica 

 

7.4.27. Povesti a iné zvesti o hradoch 

 1. október 2018 
 

 Čítanie povestí o hradoch a spoznávanie hradov v okolí Senice 

 Účasť: 20 detí z 1. ZŠ Senica 

 

7.4.28. Prvý kontakt s knihou 
 

 24. 10., 21. 11. 2018 
 

 Oboznámenie sa detí s fondom oddelenia pre deti a mládež 

 Účasť: 34 detí z 3. ZŠ Senica, 2. ZŠ Senica 

 

7.4.29. Adventné čítanie 
 

 3. 12., 4. 12., 10. 12., 13. 12. 2018 
 

 Čítanie o vianočných zvykoch a tradíciách pre najmenších. 

 Účasť: 78 detí z 1. a 2. ZŠ Senica, MŠ J. Kráľa 

 

 

8. Členstvo v odborných organizáciách 

 

8.1.1. Odborový zväz pracovníkov knižníc SR pri Záhorskej knižnici v Senici 

8.1.2. Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – ročný poplatok 50,00 € 

8.1.3. Slovenská asociácia knižníc Bratislava 

8.1.4. Spoločnosť Ladislava Novomeského, občianske združenie Bratislava 

 

9. Propagácia 

 
9.1. Webové sídlo organizácie 

 

9.1.1. Adresa webového sídla organizácie: www.zahorskakniznica.eu 

9.1.2. Rok vznik webového sídla, resp. rok poslednej aktualizácie: 2010 



9.1.3. Je v súlade s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné 

systémy verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 

312/2010-132 Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) 

 

9.2. Sociálne siete 

 

9.2.1. Facebook: https://facebook.com/Záhorská-knižnica-136483726421942/ 

 

9.3. Využívanie médií 

 

9.3.1. TV Sen – regionálna televízia 

9.3.2.  Záhorák – regionálne periodikum 

9.3.3. MY pre Záhorie – regionálne periodikum 

9.3.4. Naša Senica – noviny Mestského úradu v Senici 

9.3.5. Záhorie – internetové noviny 

 

 Záhorská knižnica využíva uvedené médiá na propagáciu činnosti 

a pripravovaných podujatí 

 

9.4. Výročné správy organizácie  

 

Vyhodnotenie činnosti Záhorskej knižnice v Senici za rok 2018 bude zverejnené 

v mesiaci marec 2019 na webovom sídle Záhorskej knižnice 

 

9.5. Aktívna komunikácia so školami  

 

Záhorská knižnica spolupracuje pri realizácii svojich aktivít so všetkými školami na 

pôde mesta Senica 

 11 materských škôl 

 4 základné školy 

 1 Spojená škola 

 1 Základná umelecká škola 

 

9.6. Tlačová propagácia podujatí a ostatných aktivít 

 

Na propagáciu podujatí vypracovávame 

 pozvánky - vlastné na detské a menej významnejšie aktivity (80 – 100 ks) 

     - v tlačiarni s grafickou úpravou na významné podujatia (250 – 300  

        ks) 

 plagáty – v obmedzenom počte na významnejšie podujatia (10 ks) 

 

 

Názov propagovaného podujatia, aktivity  pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Týždeň slovenských knižníc 150 1  1 

Dni detskej knihy 200 1  1 

Deň kroja 200 1  1 

170. výročie Slovenského povstania 300 1  1 

Kniha Záhoria 150 2  1 

Literárna Senica Ladislava Novomeského 150 1 1 1 



Hlavné ukazovatele činnosti za rok 2018 
Názov organizácie Počet 

výpožičiek 

Registrovaní 

používatelia 

Prehľad 

návštevnosti 

Tržby 

Záhorská knižnica 176 721 3 005 44 733 5 961,26 

 

Ukazovatele stavu knižného fondu za rok 2018 

Názov organizácie Počet knižničných 

jedn. vo fondoch 

Prírastky  Úbytky Finančné 

prostriedky na 

nákup knižničných 

fondov 

Záhorská knižnica 85 041 2 623 2 031 28 868,94 
 

 

 

Príloha č. 1 

fotodokumentácia z podujatí Záhorskej knižnice v Senici 

 

 

 

 

Vyhotovil: Mgr. Katarína Soukupová 

Schválil: 

Dňa: 28. 02. 2019 


